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: Preface: 

                                                                       

Each and every part of the world faces variety of disasters from time to 

time. At any moment some part of the earth and its habitants are attacked 

with some kind of disaster, Narmada District in particular is a Flood prone 

district.  

 I am very happy to present the District Disaster Management Plan of 

Narmada District. Apart from the Search and Rescue Training programmed, 

there are other many important functions to be fulfilled during the 

occurrence of disasters to make a disaster management plan successful. 

After a long thought, team work has been created, where head to head 

responsibility has been decided. All the Taluka/Nagarpalika has been given 

details of Resource Inventories, Geographical conditions, skilled man 

power and possible disasters. They also have a search and rescue team, 

medical paramedical assistance, mantainence of law and order during the 

disaster occurrence.  

A part from Search and Rescue and First Aid, the schools have been given 

an action plan and their teachers have been trained for that. Each action 

plan is tested in the form of mock drill. The Home Ministry, Government of 

India and Gujarat State Disaster Management Authority (Through Disaster 

Risk Management Program) has collectively worked in preparation of this 

plan.  

I hope that each and every administrative unit of the district and stake 

holders will use this action plan in the true spirit. We wish that no disasters 

ever occur, but in case of their occurrence, this action plan indication 

preparedness of micro to micro level will be very helpful to the people of 

the district and state as a whole 

         
 

           R. S. Ninama (IAS) 
        Collector  
Narmada-Rajpipla 
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DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN 

NARMADA 

Part-1 

Incident Response System 

Definition: 
 

 The Incident Response System (IRS) is an effective mechanism for 

reducing the scope for ad-hoc measures in response. It incorporates all the tasks 

that may be performed during DM irrespective of their level of complexity. It 

envisages a composite team with various Sections to attend to all the possible 

response requirements. The IRS identifies and designates officers to perform 

various duties and get them trained in their respective roles. If IRS is put in 

place and stakeholders trained and made aware of their roles, it will greatly help 

in reducing chaos and confusion during the response phase. Everyone will know 

what needs to be done, who will do it and who is in command, etc. IRS is a 

flexible system and all the Sections, Branches and Units need not be activated at 

the same time. Various Sections, Branches and Units need to be activated only 

as and when they are required. 

IRS organization: 
The IRS organization functions through Incident Response Teams (IRTs) 

in the field. In line with our administrative structure and DM Act 2005, 

Responsible Officers (ROs) have been designated at the State and District level 

as overall in charge of the incident response management. The RO may 

however delegate responsibilities to the Incident Commander (IC), who in turn 

will manage the incident through IRTs. The IRTs will be pre-designated at all 

levels; State, District, Sub-Division and Block. On receipt of Early Warning, the 

RO will activate them. In case a disaster occurs without any warning, the local 

IRT will respond and contact RO for further support, if required. A Nodal 

Officer (NO) has to be designated for proper coordination between the District, 

State and National level in activating air support for response. Apart from the 

RO and Nodal Officer (NO), the IRS has two main components; a) Command 

Staff and b) General Staff. 
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Command Staff 

The Command Staff consists of Incident Commander (IC), Information & 

Media Officer (IMO), Safety Officer (SO) and Liaison Officer (LO). They 

report directly to the IC and may have assistants. The Command Staff may or 

may not have supporting organizations under them. The main function of the 

Command Staff is to assist the IC in the discharge of his functions. 

General Staff 

The General Staff has three components which are as follows; 

Operations Section (OS) 

The OS is responsible for directing the required tactical actions to meet incident 

objectives. Management of disaster may not immediately require activation of 

Branch, Division and Group. Expansion of the OS depends on the enormity of 

the situation and number of different types and kinds of functional Groups 

required in the response management. The roles and responsibilities of OS have 

been discussed in Chapter-6. 

Planning Section (PS) 

The PS is responsible for collection, evaluation and display of incident 

information, maintaining and tracking resources, preparing the Incident Action 

Plan (IAP) and other necessary incident related documentation. They will assess 

the requirement of additional resources, propose from where it can be mobilized 

and keep IC informed. This Section also prepares the demobilization plan. 
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Coordination response at the district level 

The District Magistrate/DC is the head of the District administrative set up and 

chairperson of the DDMA as per the DM Act, 2005. He has been designated as 

the RO in the District. The heads of different departments in the District will 

have separate roles to play depending on the nature and kind of disaster. The 

roles and responsibilities of the members of the DDMA will be decided in 

advance in consultation with the concerned members. The roles of other line 

departments also have to be clearly delineated in various disaster situations in 

the District DM Plan which will be duly approved by the State Government, so 

that there will be no ambiguity about their functions during response. 

 

 
 

 

Roles & Responsibilities of District Magistrate as RO  

The District Magistrate / RO will: 

i. ensure that IRTs are formed at District, Sub-Division, Tehsil/Block levels 

and IRS is integrated in the District DM Plan as per Section 31 of the DM 

Act, 2005. This may be achieved by issuing a Standing Order by the RO 

to all SDOs, SDMs and Tehsildars/ BDOs; 

ii. ensure web based / on line Decision Support System (DSS) is in place in 

EOC and connected with Sub-Division and Tehsil / Block level IRTs for 

support; 

iii. ensure that toll free emergency numbers existing for Police, Fire and 

Medical support etc. are linked to the EOC for response, command and 

control. For e.g., if there is any fire incident, the information should not 

only reach the fire station but also the EOC and the nearest hospital to 

gear up the emergency medical service; 

iv. obtain funds from State Government as recommended by the 13th FC 

(Annexure – 

XVI) and ensure that a training calendar for IRTs of District is prepared 

and members of IRTs are trained through ATIs and other training 

institutions of the District; 

v. delegate authorities to the IC; 
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vi. activate IRTs at District headquarter, Sub-Division, Tehsil / Block levels, 

as and when required; 

vii. appoint / deploy, terminate and demobilize IC and IRT(s) as and when 

required; 

viii. decide overall incident objectives, priorities and ensure that various 

objectives do not conflict with each other; 

ix. ensure that IAP is prepared by the IC and implemented; 

x. remain fully briefed on the IAP and its implementation ; 

xi. coordinate all response activities; 

xii. give directions for the release and use of resources available with any 

department of the Government, Local Authority, private sector etc. in the 

District; 

xiii. ensure that local Armed Forces Commanders are involved in the planning 

process and their resources are appropriately dovetailed, if required; 

xiv. ensure that when Armed Forces arrive in support for disaster response, 

their logistic requirements like camping grounds, potable water, 

electricity and requirement of vehicles etc. are sorted out; 

xv. appoint a NO at the District level to organize Air Operations in 

coordination with the State and Central Government NO. Also ensure that 

all ICs of IRTs of the District are aware of it; 

xvi. ensure that the NGOs carry out their activities in an equitable and non-

discriminatory manner; 

xvii. deploy the District Headquarter IRTs at the incident site, in case of need; 

xviii. ensure that effective communications are in place; 

xix. ensure that telephone directory of all ESF is prepared and available with 

EOC and members of IRTs; 

xx. ensure provision for accountability of personnel and a safe operating 

environment; 

xxi. in case the situation deteriorates, the RO may assume the role of the IC 

and may seek support from the State level RO; 

xxii. mobilize experts and consultants in the relevant fields to advise and assist 

as he may deem necessary; 

xxiii. procure exclusive or preferential use of amenities from any authority or 

person; 

xxiv. conduct post response review on performance of IRTs and take 

appropriate steps to improve performance; and 

xxv. take other necessary action as the situation demands 
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DISTRICT INCIDENT RESPONSE STRUCTURE-KEY OFFICERS 

Taskforce 

Taskforce 

Operation 

Room/Contact 

Number 

Taskforce leader/Contact 

Number 

TASKFORCE-

Alternate LEADER 

/Contact Number 

Incident Commander -       District Collector 02640-222161 

Alternate Incident Commander- Resident Addl. District Collector 02640-222326 M-9978405188                                                                                             

1. Warning and 

Communications 
RAC Office 

RAC (O) 2640-222326  

Mo -9978405188 

 

- 

2. Law & Order  
Police Control 

Room (CR) 

DSP 

02640-222167 

9978405076 

Dy. SP/ 

02640-222218 

 

9925940100 

3. Search & Rescue Fire Brigade CR 
Chief fire Officer   

02640-220463 
  

4. Public Works R&B-CR 

Ex. Engr, R&B/ 

02640-222939 

9825117188   

 

Ex. Engr, R&B/GMC  

 

5. Shelter Edu. Office-CR 

District Prim. Edu. Officer/  

02640-222920  

M-9909971686 

District education officer  

02640-222603  

M0-9909970226 

- 

6. Water Supply GWSSB-CR 
Ex. Engr. GWSSB/  

9427009249 

Ex.Engr. Waterworks, 

GMC  
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7. Food & Relief supplies 
DSO-CR 

&DDO office 

District Supply Officer  

02640-224828  

M-7567021984 

 

8. Public Health & 

Sanitation 

District Health 

Centre, 

CDHO  02640-221806 

M-9727702222 
 

9. Power GEB-CR 

Supt. Engr GEB 

02460-222152  

M-9879200776 

 

10. Logistics DDO office 
DDO(O)02640-224820 

M-9978406241 

Dy. DDO/ 

 

11. Animal Health & 

Welfare 
A & H Office 

Dy. Director, A&H/  

02640-220081 M-9427391983 
 

12.Damage 

Assessment/Survey 
RAC office 

Addl. Collector/2 

  2640-222326  

Mo -9978405188 

                                                                             

 

13.Media/public 

Information 

Information 

Dept. CR 

District Info Officer/ 

 

Dy. DIO/ 

 

14. Planning and 

coordination 
Collector’s office 

Collector / 02640-222161 

M-9978406216 

RAC/ 2640-222326  

Mo -9978405188 

15.Finance/Administration/ 

protocol 

RAC office/ dy 

collector protoco 

RAC/2640-222326  

Mo -9978405188 

 

DEOC 02640-224001 

M-9879197183 

 

Note: for municipal areas, the Chief fire Officer is the taskforce leader of the Search & Rescue. While 

a Deputy collector should be appointed as taskforce leader for search and Rescue operation in non-

municipal areas.  
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Incident Commander 

(Collector/ DM) 

Finance/Admin 
Section 

(RAC 

Human 

Resources unit 

Procurement 

Unit 

Accounting and 

Records Unit 

Damage 
Assessment 
Survey 

Police Inquiries 

Outgoing Public 

Information 

Public Opinion 

Feedback 

Media Centre 

Press releases & 

Media Access 

Monitoring & 

Feedback 

 

Incident Command Structure – Narmada District 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Law & Order 
Section, 

including Law & 
Order Task 

Force 
DSP 

Police 

Functions 

Home 

Guards 

Volunteers 

Operations Section 
RAC 

 
 

Warning 

Task Force 

Search and 

Rescue Task 

Force 

Food and 

Relief 

Supplies Task 

Force 

Power Task 

Force 

Animal 

Health and 

Welfare Task 

Force 

Water 

Supply Task 

Force 

Shelter Task 

Force 

Public Works 

Task Force 

Public Health 

and 

Sanitation 

Task Force 

Telecommun

ications Task 

Force 

Planning Section,  
Collector 

 

 

Assessment & Planning Unit, 
including Damage and Loss 
Assessment Task Force 

Resources & Requirements 

Unit 

Management Information 
System Unit 

Demobilization Unit 

Documentation Unit 

Technical Specialist 

Logistic Section, 
including Logistics 

task Force 
DDO 

Facilities Unit 

Storage Unit 

Staff Support Unit 

Communications 

Unit 

Transportation 
Unit, including 
Transport Task 
Force 

Air transport 

Ground Transport 

 Water Transport 

Safety Unit  
Fire Officer 

Abbreviations: - 
DSP - District Superintendent of Police 
RAC - Resident Deputy Collector 
RAC - Additional District Collector 
DDO - District Development Officer 
DIO - District Information Officer 
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Area Command  

Area Command is activated when span of control becomes very large either because 

of geographical reasons or because of large number of incidents occurring at 

different places at the same time. Area Command may also be activated when a 

number of administrative jurisdictions are affected. It provides closer supervision, 

support to the IRTs and resolution of conflicts locally. When a number of Districts 

get affected, involving more than one Revenue Division, the concept of Area 

Command may be introduced Revenue Division wise by the State RO. In such cases 

the District Magistrate (RO) of the District will function as the IC. Similarly the 

District RO may introduce it Sub-Division wise when a large number of Blocks in 

different Sub-Divisions get affected. The RO will ensure adequate supporting staff 

for the AC. 

 

The roles and responsibilities of AC are as follows. 

 

The AC will: 

i. ensure that i. incident management objectives are met and do not conflict with 

each 

other; 

ii. allocate critical resources according to identified priorities; 

iii. ensure proper coordination in the management of incidents; 

iv. ensure resolution of all conflicts in his jurisdiction; 

v. ensure effective communications; 

vi. identify critical resource needs and liaise with the EOC for their supply; 

vii. provide for accountability of personnel and ensure a safe operating 

environment; and 

viii. Perform any other tasks as assigned by the RO. 

 

 

Incident Commander (IC) and Command Staff 

The IC is the overall in-charge for the management of onsite response to any 

incident. He is appointed by the RO. He may have a deputy with him depending 

upon the magnitude and nature of the incident. For his assistance and management of 

the incident there are two sets of staff: 

a) Command Staff and b) General Staff.  

The command staff comprises IC, Information & Media Officer (IMO), Safety 

Officer (SO), and the Liaison Officer (LO).  
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The IC will: 

i.  obtain information on: 

a) situation status like number of people and the area affected etc.; 

b) availability and procurement of resources; 

c) requirement of facilities like ICP, Staging Area, Incident Base, Camp, Relief 

Camp, etc.; 

d) availability and requirements of Communication system; 

e) future weather behavior from IMD; and 

f) any other information required for response from all available sources and 

analyses the situation. 

 

ii.  Determine incident objectives and strategies based on the available   

information and resources; 

iii.  Establish immediate priorities, including search & rescue and relief    

distribution strategies; 

iv.  Assess requirements for maintenance of law and order, traffic etc. if any at the 

 incident site, and make arrangements with help of the local police; 

v.  brief higher authorities about the situation as per incident briefing form - 001 

 enclosed in Annexure-I and request for additional resources, if required; 

vi.  Extend support for implementation of AC and UC if considered necessary by 

the RO; 

vii.  Establish appropriate IRS organization with Sections, Branches, Divisions 

and/or  Units based on the span of control and scale of the incident; 

viii.  Establish ICP at a suitable place. There will be one ICP even if the incident is 

 multijurisdictional. Even a mobile van with complete communication 

equipment and appropriate personnel may be used as ICP. In case of total 

destruction of buildings, tents, or temporary shelters may be used. If 

appropriate or enough space is not available, other Sections can function from 

a different convenient location. But there should be proper and fail safe 

contact with the ICP in order to provide quick assistance; 

ix.  Ensure that the IAP is prepared; 

x.  ensure that team members are briefed on performance of various activities as 

per IAP; 
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xi.  Approve and authorize the implementation of an IAP and ensure that IAP is 

regularly developed and updated as per debriefing of IRT members. It will be 

reviewed every  24 hours and circulated to all concerned; 

xii.  Ensure that planning meetings are held at regular intervals. The meetings will 

draw out an implementation strategy and IAP for effective incident response. 

The decision to hold this meeting is solely the responsibility of the IC. Apart 

from other members, ensure that PSC attend all briefing and debriefing 

meetings; 

xiii.  Ensure that all Sections or Units are working as per IAP; 

xiv.  Ensure that adequate safety measures for responders and affected communities 

are in place; 

xv.  Ensure proper coordination between all Sections of the IRT, agencies working 

in the response activities and make sure that all conflicts are resolved; 

xvi.  Ensure that computerized and web based IT solutions are used for planning, 

resource mobilization and deployment of trained IRT members; 

xvii.  Consider requirement of resources, equipment which are not available in the 

functional jurisdiction, discuss with PSC and LSC and inform RO regarding 

their procurement; 

xviii.  approve and ensure that the required additional resources are procured and 

issued to the concerned Sections, Branches and Units etc. and are properly 

utilized. On completion of assigned work, the resources will be returned 

immediately for  utilization elsewhere or to the department concerned; 

xix.  if required, establish contact with PRIs, ULBs, CBOs, NGOs etc. and seek 

their cooperation in achieving the objectives of IAP and enlist their support to 

act as local guides in assisting the external rescue and relief teams; 

xx.  Approve the deployment of volunteers and such other personnel and ensure 

that  they follow the chain of command; 

xxi.  Authorize release of information to the media; 

xxii.  Ensure that the record of resources mobilized from outside is maintained so 

that prompt payment can be made for hired resources; 

xxiii.  Ensure that Incident Status Summary (ISS) is completed and forwarded to the 

RO (IRS form-002 is enclosed at Annexure-II); 

xxiv.  Recommend demobilization of the IRT, when appropriate; 

xxv.  Review public complaints and recommend suitable grievance redresser 

measures to the RO; 

xxvi.  Ensure that the NGOs and other social organizations deployed in the affected 

sites are working properly and in an equitable manner; 

xxvii.  Ensure preparation of After Action Report (AAR) prior to the demobilization 

of the IRT on completion of the incident response. 

xxviii. Perform any other duties that may be required for the management of the  

           incident; 

xxix.  Ensure that the record of various activities performed (IRS Form-004 enclosed 

in Annexure-IV) by members of Branches, Divisions, Units/Groups are 

collected and maintained in the Unit Log (IRS Form-003) enclosed at 

Annexure-III; and 
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xxx.  perform such other duties as assigned by RO. 

 

 

Roles and Responsibilities of Information and Media Officer (IMO) 

The IMO will: 

 

i.  prepare and release information about the incident to the media agencies and 

 others with the approval of IC; 

ii.  Jot down decisions taken and directions issued in case of sudden disasters 

when the IRT has not been fully activated and hand it over to the PS on its 

activation for incorporation in the IAP; 

iii.  Ask for additional personnel support depending on the scale of incident and 

workload; 

iv.  Monitor and review various media reports regarding the incident that may  

be useful for incident planning; 

v.  organize IAP meetings as directed by the IC or when required; 

vi.  coordinate with IMD to collect weather information and disseminate it to all 

concerned; 

vii.  Maintain record of various activities performed as per IRS Form-004  

(enclosed in Annexure-IV); and 

viii.  Perform such other duties as assigned by IC. 

 

  

Roles and Responsibilities of Liaison Officer (LO) 
The LO is the focal point of contact for various line departments, representatives of 

NGOs, PRIs and ULBs etc. participating in the response. The LO is the point of 

contact to assist the first responders, cooperating agencies and line departments. LO 

may be designated depending on the number of agencies involved and the spread of 

affected area. 

 

The LO will: 

 

i. maintain a list of concerned line departments, agencies (CBOs, NGOs,  

     etc.) and their representatives at various locations; 

ii. carry out liaison with all concerned agencies including NDRF and Armed   

     Forces and line departments of Government; 

iii. monitor Operations to identify current or potential inter-agency problems; 

iv. participate in planning meetings and provide information on response by 

     participating agencies; 

v.  ask for personnel support if required; 

vi.  keep the IC informed about arrivals of all the Government and Non 

Government agencies and their resources; 

    vii. help in organizing briefing sessions of all Governmental and Non   

          Governmental agencies with the IC; 

    viii. maintain record of various activities performed as per IRS Form-004   
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           (enclosed in Annexure-IV); and 

     ix.  perform such other duties as assigned by IC. 

 

 
 

 

 

and Responsibilities of Safety Officer (SO) 

The SO’s function is to develop and recommend measures for ensuring safety of 

personnel, and to assess and/or anticipate hazardous and unsafe situations. The SO is 

authorized to stop or prevent unsafe acts. SO may also give general advice on safety 

of affected communities. 

 

The SO will: 

 

i. recommend measures for assuring safety of responders and to assess or    

     anticipate hazardous and unsafe situations and review it regularly; 

ii.  ask for assistants and assign responsibilities as required; 

iii. participate in planning meetings for preparation of IAP; 

iv.  review the IAP for safety implications; 

v. obtain details of accidents that have occurred within the incident area if   

     required or as directed by IC and inform the appropriate authorities; 

vi.  review and approve the Site Safety Plan, as and when required; 

vii.maintain record of various activities performed as per IRS Form-004    

     (enclosed in Annexure-IV); and 

viii.  perform such other duties as assigned by IC. 

 

General Staff 

The General Staff consists of the OS, PS and LS, each having a specific function in 

the overall response. 

Operations Section (OS) 

The OS deals with all types of field level tactical operations directly applicable to the 

management of an incident. This section is headed by an Operation Section Chief 

(OSC). In addition, a deputy may be appointed to assist the OSC for discharging his 

functions depending on the magnitude of the work load. OS is further sub-divided 

into Branches, Divisions and Groups which assist the OSC / IC in the execution of 

the field operations.  

Planning Section (PS) 

The PS deals with all matters relating to the planning of the incident response. It is 

headed by the Planning Section Chief (PSC). This section helps the IC in 
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determining the objectives and strategies for the response. It works out the 

requirements for resources, their allocation and subsequent utilization. It maintains 

up-to-date information about the ongoing response and prepares IAP. For the closing 

phase of the Operations, this Section also prepares the Incident Demobilization Plan 

(IDP).  

 

Logistics Section (LS) 

The LS deals with matters relating to procurement of resources and establishment of 

facilities for the incident response. It also deals with all financial matters, concerning 

an incident. This section is headed by the Logistic Section Chief (LSC) and is an 

important component of the IRS organization for providing back end services and 

other important logistic support like communications, food, medical supplies, shelter 

and other facilities to the affected communities and responders as well. There is a 

Finance Branch (FB) attached to this Section in order to ensure that the 

procurements, if any, may be done quickly and in accordance with the financial 

rules.  
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Operations Section 

The OS comprises Response Branch (RB), Transportation Branch (TB) and Staging 

Area (SA) and is headed by the OSC. The activation of the RB and TB is situational. 

The RB consists of various Divisions and Groups depending upon the functional and 

geographical requirements of the incident response. The Groups are classified by 

their functional characteristics, such as Single Resource, Strike Teams and/or Task 

Force. The TB may consist of Road Operations Group, Rail Operations Group, 

Water Operations Group and Air Operations Group. These Groups are also activated 

according to the transportation modes that may be required in the incident response. 

SA is the area where resources mobilized are collected and accounted for. It is from 

this location that the resources are deployed for specific assignments or tasks.  

 
RB is activated according to the nature of response required. For example in case of 

earthquake and flood where a lot of houses get damaged or destroyed and people 

need to be rescued and provided relief and temporary shelter. The rescue and relief 

group of the Response Branch will be activated to provide these services. 

 

The TB will manage the transportation of the affected people and the movement of 

relief materials. Groups within the TB like Road group or Water group will be 

activated as required for managing and providing the Road or Water transport.  

 

Selection of the OSC depends on the nature of operations required. Rescuing people 

and taking them to shelter in case of earthquake or floods can best be handled by the 

police/Armed Forces and thus in such cases it should ideally be headed by them. 

However in cases of such disaster like bird flu epidemic, the main requirement will 

be providing medical treatment to the victims, vaccinating and culling of birds. In 

such cases the OS shall have to be headed by Doctors for treatment of victims and 

supported by Animal husbandry department and Municipal institutions for 

vaccinating and culling of birds. 
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In disaster response a large number of duties and activities need to be performed. To 

meet the various duty requirements, the IRS provides for Single Resource, Task 

Force and Strike Teams.  

 

 

As the operational activity increase because of the largeness and magnitude of the 

disaster, the OSC who is responsible for directing all tactical actions to meet the 

incident objectives will have to deploy more and more functional teams. It has been 

generally accepted that an ideals pan of control is 1:5 that is one leader or supervisor 

can effectively manage five groups.  

 

Operations Section Chief (OSC) i.e. RAC 

 

 On activation of the OS, the OSC will assume command of all the field 

operations and will be fully responsible for directing all tactical actions to meet the 

incident objectives. 

 

The OSC will report to the IC. He will be responsible for activation, deployment and 

expansion of his Section as per IAP. As the operational activities increase and 

because of geographical reasons, the OSC will introduce or activate and expand the 

Branch into Divisions for proper span of control and effective supervision. 

 

The OSC will: 

      i. coordinates with the activated Section Chiefs; 

mismanage all field operations for the accomplishment of the incident       

objectives; 

ii. ensure the overall safety of personnel involved in the OS and the     

     affected communities; 

iv.deploy, activates, expand and supervise organizational elements (Branch,  

Division, Group, etc,) in his Section in consultation with IC and in   

accordance with the IAP; vs assign appropriate personnel, keeping their 

capabilities for the task in mind and maintain On Duty Officers list (IRS Form-

007) for the day as enclosed in  

  

 

 

 

Annexure-VII; 
vi.  Request IC for providing a Deputy OSC for assistance, if required; 

vii.  Brief the personnel in OS at the beginning of each operational period; 

ix. Ensure resolution of all conflicts, information sharing, coordination and   

 cooperation between the various Branches of his Section; 

ix.  Prepare Section Operational Plan in accordance with the IAP; if required; 

x.  suggests expedient changes in the IAP to the IC; 

xi.  Consult the IC from time-to-time and keep him fully briefed; 



DDMP-NARMADA PART-I & II 2018 Page 19 
 

xii.  Determine the need for additional resources and place demands  

          accordingly and ensure their arrival; 

xiii.  ensure record of various activities performed (IRS Form-004 enclosed in   

          Annexure- IV) by members of Branches, Divisions, Units/Groups are  

          collected and maintained in  the Unit Log IRS Form-003 (enclosed in   

          Annexure-III); and 

xiv.  Perform such other duties as assigned by RO / IC. 

 

Roles and Responsibilities of the Staging Area Manager (SAM).  

 

The SA is an area where resources are collected and kept ready for deployment for 

field operations. These may include things like food, vehicles and other materials 

and equipment. 

The SA will be established at a suitable area near the affected site for immediate, 

effective and quick deployment of resources. More than one SA may be established 

if required. If resources are mobilized at other locations to be ultimately dispatched 

to the affected areas, these locations are also known as SAs. The overall in-charge of 

the SA is known as Staging Area Manager (SAM) and he needs to work in close 

liaison with both the LS and PS through the OSC. 

 

School and college playgrounds, community halls, cyclone shelters and Panchayat 

Offices, stadia etc. may be used as SA. In case of total destruction of buildings in an 

incident, tents or temporary shelters may be used for such purposes. 

For Air Operations, open space of Airport Authority of India (AAI) may be used for 

loading and unloading of relief materials. If area of AAI is not available, other 

suitable places near, Wheelbases etc. will have to be selected for such purpose. For 

parking of vehicles, playgrounds of the schools or any large plain areas may be used. 

Such parking area will preferably have separate entry and exit points. The SAM will 

arrange for separate entry and exit points to avoid and reduce traffic jam in an 

emergency. 

 

 

 

The SAM will: 

 

i. establish the SA with proper layout, maintain it in an orderly condition  

ii. and ensure that there is no obstruction to the incoming and outgoing vehicles, 

resources etc; 

iii. organize storage and dispatch of resources received and dispatch it as per IAP; 

iii.  Report all receipts and dispatches to OSC and maintain their records; 

iv.  Manage all activities of the SA; 

v.  utilize all perishable supplies expeditiously; 

vi.  Establish check-in function as appropriate; 

vii.  Request maintenance and repair of equipment at SA, as needed; 

x. ensure that communications are established with the ICP and other  
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xi. required  locations e.g. different SAs, Incident Base, Camp, Relief Camp 

etc; 

ix.  Maintain and provide resource status to PS and LS; 

x.  demobilize SA in accordance with the Demobilization Plan IRS  

xi.  Maintain record of various activities performed and send to Sections  

          concerned; and 

xii.  Perform any other duties as assigned by OSC. 

 

Roles and Responsibilities of Response Branch Director (RBD) 

Response Branch is the main responder in the field dealing with the situation and 

performing various functions. Depending on the scale of disaster, the RBD may have 

to expand the number of Groups which in turn may require creation of Division. This 

structure is meant for close supervision by the OSC in the management of a large 

incident. 

The ideal span for supervision is 1:5. i.e. one Branch Director can supervise up to 

five Divisions, one Division Supervisor can supervise up to five Groups and one 

Group-in-charge can supervise five teams. More Branches, Divisions, Groups may 

be formed as required. 

 

 
 

The RBD will: 

 

i. work under the supervision of the OSC and is responsible for the  

ii. implementation of IAP as per the assigned role; 

ii.  Attend planning meetings as required by the OSC; 

iv. review Assignment Lists IRS Form-005 (enclosed in Annexure -V) for  

v. Divisions or  Groups under his Branch; 

iv.  Assign specific tasks to Division and Groups-in-Charge; 

v.  supervise Branch functions; 

vi.  Resolve conflicts reported by subordinates; 

vii.  Report to OSC regarding modifications required if any in the IAP, need  

          for additional resources, availability of surplus resources and when    

          hazardous situations or significant events occur, etc. 

viii.  Provide Single Resource, Strike Team and Task Force support to various  
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          operational areas; 
ix.  Ensure that all team leaders maintain record of various activities  

          performed as per IRS Form-004 (enclosed in Annexure-IV) relating to     

          their field Operations and send to OSC; 

X.  performs any other duties assigned by the OSC; 

 

Roles and Responsibilities of Division Supervisor and Groups-in-charge 

 

As the operational activity increase because of the largeness and magnitude of the 

disaster, the OSC who is responsible for directing all tactical actions to meet the 

incident objectives will have to deploy more and more functional teams. There may 

be such locations which are distant, isolated and difficult to reach. There may also be 

a situation when simultaneously different types of incidents occur requiring different 

specialized handling. For example while a lot of building may have collapsed in case 

of earthquake, gas leaks may also have occurred resulting in fire at a number of 

places. 

The OSC may create a Division for close and proper supervision, when the span of 

control becomes larger or when some locations are very distant and difficult to reach. 

Except for the hierarchical difference, the roles and responsibilities of the Division 

Supervisors and the Groups-in-charge are the same. Divisions are activated when 

there are supervisory requirements in an isolated and distant geographical area or for 

the purpose of a proper span of control when the number of functional Groups 

increases or for various specialized response. 

 

While Groups-in-charge are assigned to accomplish specific functions within the 

Branch, 

Divisions are created for effective supervision over a large number of Groups. 

 

Division Supervisors and Group-in-charge will: 

 

i.  implements Division or Group assignment list; 

ii.  assign resources within the Division or Group under them; 

iii. report on the progress of Operations, and the status of resources within       

the Division or Group; 

iv. 005 as  enclosed in Annexure – V to the leaders of the Group, Strike 

Team and Task Force; 

v. review assignments and incident activities with subordinates and assign    

tasks as per the situation; 

vi.  coordinate activities with adjacent Divisions or Groups, if required; 

vii.  submit situation and resource status to the RBD and the OSC; 

viii.  report all hazardous situations, special occurrences or significant events  

          (e.g.,  accidents, sickness, deteriorating weather conditions, etc.) to the   

          RBD and the OSC; 

ix.  resolve problems within the Division or Group; 

x.  participates in the development of IAP for next operational period, if  
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          required; 

xii. ensure that record of various activities performed (IRS Form-004                  

enclosed in  Annexure - IV) are collected and sent to the RBD and OSC; and 

xii.    perform any other duties as assigned by the RBD/OSC. 

 

Roles and Responsibilities of Single Resource Leader 

 

Single Resource includes both personnel and their required equipment to be 

deployed in a given incident, e.g. a fire tender with the required personnel, an 

ambulance with the required medical officer, paramedic and driver etc. For the 

purpose of a correct and proper requisition and deployment, it is important that the 

resources should be categorized into 'kind' and 'type'. The ROs of the States and 

Districts will ensure that the resources are categorized into 'kind' and 'type'. In IRS, 

resources are categorized under; a) 'kind' and b) 'type'. 'Kind' refers to equipment, 

vehicles or personnel for example; truck, medical team, bulldozer, etc. 'Type' refers 

to its capacity for that kind of resource e.g. truck having 1 ton capacity or 2 tons 

capacity, medical team having 1 doctor and 3 paramedics etc. 

 

The Single Resource Leader will: 

 

i.  takes charge of necessary equipment and supplies; 

ii.  assess local weather and environmental conditions, law and order situation etc. 

in  the assigned area and report to the in-charge; 

iii.  perform the assigned duty; 

iv.  keep contact with his supervisor; and 

v.  perform any other duties that may be assigned by his supervisor. 

 

Roles and Responsibilities of Strike Team or Task Force Leader 

 

A Strike Team is a combination of same 'kind' and type' of Single Resource with a 

common communication facility and one leader. A Task Force is a combination of 

different 'kinds' and 'types' of Single Resources. They are assembled for a particular 

tactical need, with a common communication facility and one leader. A Strike Team 

may be needed when specific type of work, requiring specific expertise and 

resources are grouped under one leader. 

A Task Force may be grouped with different' kinds' and 'types' of Single Resource 

and dispatched under a leader, when a number of different tasks requiring different 

expertise need to be performed. For example, if a combination of Medical team, 

Rescue personnel, Fire personnel, Sanitation workers and workers for disposal of 

dead bodies and animal carcasses is required to be sent to a particular location, the 

teams constituted will be called a Task Force. The concept of proper span of control 

should be kept in mind while constituting the Task Force. The Strike Team or Task 

Force Leader reports to the Division Supervisor or Group Supervisor and is 

responsible for performing the tactical assignments assigned to the Strike Team or 

Taskforce. The leader of the Strike Team and Task Force reports on work progress 
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and status of resources, maintains work records on assigned personnel and relays 

important information 

 

The Strike Team or Task Force Leader will: 

 

i.  review assignments with members of his team; 

ii.  report on work progress; 

iii.  coordinate activities with adjacent Single Resource, Strike Teams and      

          Task Forces if assigned; 

iv.  establish and ensure communications; 

v.  perform any other duties assigned; and 

vi.  maintain record of various activities. 

 

Transportation Branch (TB) 

The TB in the OS supports the response effort by transporting different resources, 

relief materials, personnel to the affected site and also transportation of victims if 

necessary.Though there is a Ground Support Unit (GSU) in the LS which is 

responsible for providing all transportation and other related resources, the TB in the 

OS manages the actual deployment and utilization of the transport at ground zero 

according to the needs of the IRT and the IAP. The TB may comprise four 

operational Groups such as Road, Rail, Water and Air. These Groups may be 

activated as and when required. 

Air Operations is an important transportation activity during disasters which requires 

coordination at the National, State and District level. For coordination of Air 

Operations, the RO of the State and District will identify and designate a NO. 

 

Roles and Responsibilities of Transportation Branch Director (TBD) 

 

The TBD will: 

 

I. activates and manages different Operations Groups like Road, Rail,   

     Water and Air; 

iii. coordinate with the LS for required resources, and activate Groups of his  

     Branch; 

iii. coordinate with railways, road transport, waterways and airport     

     authorities for  support as required; 

iv. ensure that Organizational Assignment List (Divisional / Group) IRS  

      Form-005 as enclosed in Annexure – V is circulated among the Group -      

      in-charge(s) and other responders of his Branch; 

v. provide ground support to the air operations and ensure appropriate          

         security arrangements; 

vi. provide Road transport support to the Rail and Water Operations Group  

     as required; 

vii.ensure safety of all personnel of his Branch involved in the Incident      

     Response activities; 
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viii.ensure that all units moving in the area are familiarized with route with      

       the help of road maps or local guides; 

ix.  report to the OSC and IC about progress of the TB; 

x.  prepare transportation plan as per the IAP, if required; 

xi.  determine the need for additional resources, their proper and full use and   

     place demand accordingly in advance; 

xii.  resolve problems and conflicts, if any; 

xiii. ensure the maintenance of the status of hired resources, their full  

xiv. utilization and timely release; 

xv. ensure that the record of various activities performed (IRS Form-004       

enclosed in Annexure-IV) by different operational groups (Road, Rail, Water 

and Air) are  collected and sent to the Section concerned; and 

xv.  perform any other duties assigned by the IC or OSC; 

 

Roles and Responsibilities of Group-in-charge (Road Operations) 

 

The Group-in-charge (Road Operations) works under the TBD and is responsible for 

all road transportation activities. He has a Coordinator (Road Operations) under him 

for assistance. If the scale of operations increases, the TBD may activate the position 

of an Assistant Coordinator. The Loading and Unloading-in-charge will work under 

the Coordinator. 

 

 
 

The Group-in-charge (Road Operations) will: 

 

i.  ensures transportation of resources by Road to the affected sites; 

ii.  requisition additional personnel support, if required; 

iii.  attend planning meetings on the direction of OSC; 

iv.  determine coordination procedures with various destinations as per IAP; 

v.  ensure proper parking locations; 

vi.  resolve conflicts of the Group, if any; 

vii.  update Road Operations plan as required and share them with higher     

          authorities; 

viii.  in case of accidents, inform the TBD, the local police and provide       

          assistance in investigation, if required; 
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ix.  ensure that mechanics are available for repair of vehicles and also ensure   

          adequate availability of Petrol, Oil and Lubricants (POL); 

x.  maintain the records of all important activities relating to the number of  

          vehicles deployed, source of vehicles (i.e. Government or private),        

locations where vehicles are deployed along with resource details they are 

carrying, etc.; 

xi.  support and coordinate the Road Operations part of the Rail, Water and Air 

 Operations as required; 

xii.  collect record of various activities performed (IRS Form-004 enclosed in 

Annexure IV)  from coordinator and other members and send to TBD or 

OSC; and 

xiii.  perform any other duties assigned by the TBD or OSC. 

 

Roles and Responsibilities of Coordinator (Road Operations) 

The Coordinator (Road Operations) is primarily responsible for coordinating the 

Road transport needs. There may be more than one coordinator depending upon the 

number of vehicles deployed. 

 

The Coordinator (Road Operations) will: 

i. survey the assigned incident area to analyses situation and identify other 

potential problems in the context of transportation; 

ii. requisition an Assistant Coordinator (Road Operations) depending on the 

magnitude of the incident and requirement; 

iii. coordinate with SAM for smooth transportation of resources; 

iv. receive assignments, brief drivers regarding the routes, assign missions, 

supervise vehicle movement and attend to the vehicle maintenance and repair 

needs; 

v. monitor activities of all assigned vehicles and keep senior officers informed; 

vi. report incidents or accidents that occur in Road Operations to the TBD; 

vii. maintain the records of supplies to different locations; 

viii. keep track of vehicle movements. Provide GPS support, if available; 

ix. request security support for transportation of relief materials if required and 

alert the police administration in the affected areas along the transportation 

route; 

x. maintain coordination at loading and unloading points; 

xi. ensure that communication facilities are established at loading stations, SAs 

and destination points; 

xii. attend to and resolve the needs of the personnel working under him; 

xiii. maintain record of various activities performed  and send to the Group-in-

charge or TBD; and 

xiv. perform any other duties assigned by the OSC or TBD. 

 

Roles and Responsibilities of Loading / Unloading-in-Charge (Road, Rail and 

Water) 
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The Loading and Unloading-in-charge has a very significant role to play in any 

disaster response. The roles and responsibilities in Road, Rail and Water Operations 

are the same where as the roles and responsibilities for the Air Operations is slightly 

different. Therefore the roles and responsibilities of Loading / Unloading-in-charge 

are being dealt together for the Rail, Road and Water and separately for the Air 

Operations. The Loading / Unloading in charge will work under the Road, Rail and 

Water Coordinator. 

 

The Loading / Unloading-in-charge (Road, Rail and Water) will: 

 

i.  supervises the safe Operations of Loading / Unloading activities; 

ii.  obtain Operations Summary from the Groups-in-charge (Road, Rail and  

           Water transport); 

iii.  organize the Loading areas; 

iv.  supervise Loading and Unloading crews and collect equipment (ladder,  

           gloves,  helmet, etc.) as required; 

v.  from time to time inform the coordinator about the progress of Loading /  

           Unloading activities; 

vi.  prepare a Loading / Unloading plan with details of their resources and  

           destinations; 

vii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004  

           (enclosed in Annexure-IV) and send to the TBD or Coordinator; and 

viii.  perform any other duties assigned by Coordinator or in-charge (Road,     

           Rail and Water). 

 

Roles and Responsibilities of Group-in-charge (Rail Operations) 

 

In most disaster response situations, Rail Transportation is utilised for transporting 

relief materials and resources from very distant places. It requires coordination with 

the railway authorities for making available trains and wagons at appropriate places. 

Railway stations are located at specific locations, sometimes far away from the 

affected sites. Loading and Unloading may be required from Rail to Road and Road 

to Rail. Whenever transportation by Rail is envisaged, a Rail Operations Group 

needs to be activated and they should have close liaison with the Road Operations 

Group-in-charge. 

 

The Group-in-charge (Rail) works under the TBD and is responsible for supervision 

of all 

Rail Transportation activities. In keeping with the scale of transportation 

requirements and management of proper span of control, the TBD may activate 

position of Assistant Coordinator if required. 
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The Group-in-charge (Rail Operations) will: 

 

i.  works under the TBD and coordinate all Rail Operations; 

ii.  organize crew for Loading and Unloading; 

iii.  ensure safe storage and warehousing of the materials; 

iv.  evaluate storage locations, ensure safety and obtain guidance from the      

          TBD, if required; 

v.  coordinate with Road Operations Group for movement of resources; 

vi.  prepare and provide Rail Operations Summary including time of     

          departure and arrival, destinations, resource details, etc as and when           

          required by the senior officers; 

vii.  request for additional personnel support, if required; 

viii.  update the TBD from time to time and seek support, if required; 

 ix. resolve conflicts within his Group, if any; 

x.  update Rail Operations Plan; 

xi.  establish and maintain communications with various storage and    

          warehousing areas, destination points and railway officers; 

xii.  collect record of various activities performed IRS (Form-004 enclosed in         

           Annexure-IV) from Coordinator and other in-charges and send to TBD   

          or OSC; and 

xiii.  perform any other duties assigned by OSC or TBD. 

 

Roles and Responsibilities of Coordinator (Rail Operations) 

 

The Coordinator (Rail Operations) will: 

 

i.  work under the Group-in-charge and provide coordination services for 

 transportation of relief materials by Rail; 

ii.  survey assigned stations or points, to analyse the situation and other    

          potential problems; 

iii.  ask for additional personnel support, if required; 

iv.  receive assignments, and supervise movement of resources; 

v.  maintain liaison with Railway authorities regarding train timings etc.; 

vi.  report incidents or accidents that may occur in Rail Operations; 
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vii.  ask for and monitor security arrangements of the resources; 

viii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004   

         (enclosed in Annexure-IV) and send to the Group-in-charge or TBD; and 

ix.  perform any other duties assigned by Group-in-charge. 

 

Roles and Responsibilities of Group-in-charge (Water Operations) 

 

In some disasters, especially floods and cyclones, the need for Water Operations may 

become essential. The deployment of boats / country boats and other water transport 

may be necessary both for rescue work and transportation of relief materials. 

Depending on the scale of the disaster, the TBD may activate a Water Operations 

Group, consisting of Group in charge, Coordinator and Loading / Unloading-in-

charge. If required, the Group-in-charge may request for an Assistant Coordinator. 

 

 

 
 

The Group-in-charge (Water Operations) will: 

 

i.  ensure transportation of rescue teams and relief materials by motor boats /   

          country boats or by any other water transport to the affected sites with       

          communication  facilities and a local guide for guidance with each  

          team; 

ii.  requisition personnel support, if required; 

iii.  determine coordination procedures with various destinations as per IAP; 

iv.  supervise all Water Operations and related activities associated with the   

          incident; 

v.  evaluate and ensure docking or harboring locations; 

vi.  resolve conflicts, if any; 

vii.  update Water Operations plan and share it with the higher authorities,  

          including the  LSC; 

viii.  arrange for an accident investigation team as and when required and     

          cooperate with the appropriate investigating authorities; 

ix.  ensure availability of POL and other logistic support for boat operations; 

x.  attend to the needs of the personnel working with him.  

xi.  collect record of various activities performed (IRS Form-004 enclosed in 

Annexure-IV) 
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 from Coordinator and other in-charges and send to TBD or OSC; and 

xii.  perform such other duties as assigned by TBD or OSC. 

 

Roles and Responsibilities of Coordinator (Water Operations) 

 

The Coordinator (Water Operations) will: 

i. coordinate all activities relating to transportation of resources by motor boats / 

country boats etc. Activation of this position is contingent upon the 

complexity of the incident. There may be more than one Coordinator (Water) 

assigned to an incident with Loading and Unloading-in-charge; 

ii. survey assigned incident areas to analyse the situation and other potential 

problems; 

iii. coordinate with SAM for smooth transportation of relief materials, if required; 

iv. receive assignments and supervise Water transport movement activities; 

v. monitor all Water Operations for their safety; 

vi. ensure proper communications with Water transport personnel deployed in 

search and rescue as well as relief operations; 

vii. keep the records of supplies to different locations, Water transport movements 

etc; 

viii.  report incidents or accidents that may occur in Water Operations to the TBD 

and other designated authorities; 

ix.  assess requirements of POL etc. for Water Operations and ensure their  

          availability; 

x.  maintain liaison with Coordinator (Road Operations) as most relief supplies 

will arrive by road; 

xi.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 and send 

to the Group-in-charge or TBD; and 

xii.  perform any other duties assigned by the OSC or TBD. 

 

 

 

Air Operations 

For disaster response in India air operations may be needed for four tasks: (a) quick 

transportation of relief materials and resources to the affected area, (b) quick 

distribution of relief materials, food, medicine etc (Air dropping) in inaccessible and 

affected areas, (c) search and rescue of victims trapped in inaccessible areas, and (d) 

evacuation of casualties. 

Normally, the Indian Air Force will be tasked for Air support Operations. At times, 

Indian Airlines, Pawan Hans and other private Airlines may also be utilised for 

transportation purposes. Different types of Aircrafts may need to be utilised for 

different mission requirements e.g. transport Aircraft or helicopter etc. from any of 

the agencies discussed above. Close coordination at the National Level is essential 

for the launch of any Air Operations. It needs a close liaison among the NDMA, 

NEC, Air Force, Ministry of Civil Aviation, State RO and the ROs of the Districts 

where the Air Operations is to be performed. It is therefore very essential that a NO 
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should be identified and designated in advance at all these levels for coordination 

and activation of the Air Support. The stakeholders should be aware of the 

designated NO for Air Operations. In the context of the IRS, a ground support 

element will have to be placed at all required landing and takeoff facilities in the 

affected areas. The ground support requirements including 

 

Aviation Turbine Fuel (ATF), security etc. for the Air Operations will be the 

responsibility of the TBD. On taking the decision to launch Air Operations, the TBD 

will activate the Air Operations Group under him. The Group will be headed by a 

supervisor and necessary organizational elements will have to be activated at all 

required landing and takeoff locations headed by an in-charge at airbases, 

wheelbases and helipads. 

 

 
Roles and Responsibilities of Nodal Officer (NO) 

 

The Nodal Officer (Air Operations) will: 

 

i.  coordinates with concerned authorities for air operations; 

ii.  project the type of Air support required to the appropriate authorities  

           based on the IAP and place the demand at least 24 hours in advance or as     

          early as possible; 

vi. inform the IC and OSC about the Air movements and landing schedules  

vii. in their respective areas; 

viii. ensure that relevant Maps of the incident locations are available with all  

ix. agencies involved in the Air Operations to give the correct coordinates etc. of 

the locations where Air support is required; 

vi. determine the suitability of Helipads or Celibates in coordination with the  

vii. Air Force authorities and the State authorities; 

vi.  maintain communication with Air Traffic Control and the ground support  

          staff  regarding the Air movements and other related activities; 

vii.  assist the IC and the LSC in the procurement of required ATF etc.; 
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viii.  report on Air Operations activities to the RO; and 

viii. perform any other duties assigned by the RO and IC. 

 

Roles and Responsibilities of Group-in-charge (Air Operations) 

 

The Group-in-charge (Air Operations) will: 

 
i.  provides ground support to Air Operations as per the IAP; 

ii.  report to TBD the progress of Air Operations and work in close  

          coordination with the NO, IC, OSC and TBD; 

iii.  ensure resources and supplies required for the Air Operations are  

          available at the concerned locations; 

iv.  keep appropriate Maps in order to provide correct coordinates to the  

          pilots and others involved in the Air Operations; 

v.  requisition additional personnel support, if required; 

vi.  ensure refueling facilities are available at the landing and takeoff  

          locations; 

ix. ensure that Celibate and Helipad locations are identified and approved by  

x. the appropriate authorities; 

viii.  determine the need for assignment of personnel and equipment at each 

Helibase  and Helipad; 

ix.  ensure identification and marking of Helibases and Helipads; 

x.  ensures that the communication systems are in place; 

xi.  update landing and takeoff schedule of Aircrafts and Helicopters as  

          informed by NO; 

xvi. ensure preparation of the load manifest for proper loading or unloading of  

xvii. relief supplies; 

xviii. arrange for unloading and dispatch or storage of relief materials that  

xix. arrive at the airports, helipads and Helibases. In order to keep airports 

operational, special 

 attention needs to be paid to unsolicited relief supplies that may arrive.  

          They should be immediately cleared from the operational area; 

xv.  ensure that proper packaging and weighing facilities are in place and used for 

 loading of relief materials; 

xvi.  liaise with the road operations group for the road transportation needs; 

xvii.  ensure the functionality of Aircraft rescue and firefighting service at  

          Helibases and Helipads, security, proper lights, smoke candles/devices,     

          weighing facilities, wind direction socks, etc. are in place; 

xviii.  collect record of various activities performed (IRS Form-004 enclosed in 

Annexure-IV) 

 from Helibase and Helipad-in-charge and send to TBD or OSC or IC; and 

xix.  perform any other duties assigned by the TBD. 

 

Roles and Responsibilities of Helibase / Helipad-in-Charge 
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The Helibases, Helipad-in-charge will: 

 

i.  provides all ground support requirement of Helicopters at the location; 

ii.  keep appropriate Maps in order to provide correct coordinates to the     

          pilots; 

iii.  survey the Helibases / Helipad area to analyze situation, potential Aircraft 

hazards  and other likely problems; 

iv.  ensure that the Helipad and Helibases is properly marked so that it is     

          visible from the air for smooth landing of Aircrafts; 

v.  coordinate with the ground supervisor for Helicopter Operations; 

vi.  determine and implement ground and air safety requirements and  

          procedures; 

x. maintain continuous monitoring of the assigned Helibases and Helipads  

xi. and remain vigilant for unusual happening or hazards that may affect the Air 

Operations and take precautionary measures; 

xii. ensure that all personnel deployed at the Helibases and Helipads are  

xiii. aware of the safety requirements; 

ix.  establish ground communication facilities; 

x.  notify supervisor immediately of any delays in Helicopter schedules; 

xi.  ensure Aircraft rescue measures, firefighting services, and lights, smoke   

          candles, weighing facilities, wind direction socks, dust abatement  

           measures and security etc. are in place and working properly at Helibases           

          and Helipads; 

xiv. ensure proper facilities for rest, refreshment, water and sanitation for the  

xv. Air crew; 

xiii.  inform the supervisor about the mission completion; 

xvi. maintain record of various activities performed and send to Group-in- 

xvii. charge; and 

xv.  perform any other duties assigned by the Group-in-charge. 

 

Roles and Responsibilities of Loading / Unloading-in-Charge 

 
The Loading / Unloading-in-charge will: 

 

i.  be responsible for the safe Operations of Loading and Unloading of cargo  

          and personnel at Helibases; 

ii.  report to the Airbases, Helibases and Helipad-in-charge; 

iii.  ensure load manifest of personnel and cargo; 

iv.  ensure no inflammable material is loaded on the Aircrafts; 

v.  supervise loading and unloading crew; 

vi.  ensure proper packaging of the loads, keeping in view the weight  

          restriction that may be imposed by the pilots due to weather conditions  

          and make sure that weighing facilities are available for such purpose; 

viii. maintain record of various activities performed and send to Group-in- 

ix. charge; and 
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viii.  perform any other duties as assigned by the Group-in-charge, Helibases- 

          in-charge and Helipad-in-charge. 
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Planning Section 

 

Roles and Responsibilities of PSC 

 

The PSC will: 

 

i.  coordinates with the activated Section Chiefs for planning and           

          preparation of IAP in consultation with IC; 

ii.  ensure that decisions taken and directions issued in case of sudden       

           disasters when the PS had not been activated are obtained from the    

          IMO (Command Staff) and incorporated in the IAP; 

iii.  ensure collection, evaluation, and dissemination of information   

          about the incidents including weather, environment toxicity,           

          availability of resources etc. from  concerned departments and  

           other sources. The PS must have a databank of available  resources  

          with their locations from where it can be mobilized; 

iv.  coordinate by assessing the current situation, predicting probable course 

of the incident and preparing alternative strategies for the Operations by 

preparing the IAP. The IAP contains objectives reflecting the overall 

incident strategy and specific  tactical actions and supporting 

information for the next operational period (24 hours  is considered 

as one operational period). The plan may be oral or written. Written 

 plan may have a number of attachments, including incident 

objectives, organization  assignment list IRS Form-005 (enclosed in 

Annexure-V), incident communication plan   

v.  ensure that Incident Status Summary (IRS Form-002) enclosed in 

Annexure-II is filled and incorporated in the IAP; 

vi.  ensure that Organizational Assignment List (Divisional / Group) IRS 

Form-005 as enclosed in Annexure – V is circulated among the Unit 

leaders and other responders of his Section; 

vii.  plan to activate and deactivate IRS organizational positions as 

appropriate, in consultation with the IC and OSC; 

viii.  determine the need for any specialized resources for the incident 

management; 

ix.  utilize IT solutions for pro-active planning, GIS for decision support 

and modeling capabilities for assessing and estimating casualties and for 

comprehensive response management plan; 

x.  provides periodic projections on incident potential; 

xi.  report to the IC of any significant changes that take place in the incident 

status; 

xii.  compile and display incident status summary at the ICP; 

xiii.  oversee preparation and implementation of Incident Demobilization 

Plan (IRS Form-010) enclosed in Annexure-X; 
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xiv.  assign appropriate personnel, keeping their capabilities for the tasks in 

mind and  maintain On Duty Officers List (IRS Form-007) for the day 

as enclosed in Annexure- VII; 

xv.  ensure that record of various activities performed (IRS Form-004 

enclosed in Annexure-IV) by members of Units are collected and 

maintained in the Unit Log (IRS Form-003) enclosed at Annexure-III; 

and 

xvi.  Perform any other duties assigned by IC. 

  

 

 

Roles and Responsibilities of Resource Unit Leader (RUL) 

 

The Resource Unit Leader will: 

 

i.  maintains and displays the status of all assigned resources (Primary and 

Support) at  the incident site by overseeing the check-in of all resources, and 

maintaining a resource status-keeping system. Primary resources are meant for 

responders and support resources are meant for affected communities; 

ii.  compile a complete inventory of all resources available. He will also access 

information about availability of all required resources at other locations and 

prepare a plan for their mobilization, if required. IDRN, CDRN and IDKN 

facilities will also be used for this purpose; 

iii.  ensure and establish Check-in function at various incident locations; 

iv.  update the PSC and IC about the status of resources received and    dispatched 

from time to time; 

v.  coordinate with the various activated Branches, Divisions and Groups of OS 

for checking status and utilization of allotted resources; 

vi.  ensure quick and proper utilization of perishable resources; 

vii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to Section concerned; and 

viii.  perform any other duties assigned by PSC. 

 

Roles and Responsibilities of Check-in/Status Recorder 

 

The Check-in and Deployment Status Recorder will: 

 

i.  report to the RUL; 

ii.  Ensure that all resources assigned to an incident are accounted for at each 

check-in point; 

iii.  obtain required work materials, including Check-in Lists, Resource Status 

display boards showing different locations for deployment of resources, 

collection of resources with time of arrival and type of resources etc. The 

status of resources  would be displayed through T card board or through a 

computerized program me on  the computers; 
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iv.  establish communications with the EOC and Ground Support Unit (GSU) of 

LS; 

v.  ensure displays of check-in locations on signboard so that arriving resources 

can easily locate the Check-in location(s); 

vi.  enter or record information on Incident Check-in and deployment list as per 

the IRS Form-006 enclosed at Annexure - VI; 

vii.  transmit Incident Check-in and deployment information to Resource Unit on a 

 regular and prearranged schedule or as needed; 

viii.  forward completed Check-in Lists to the Resource Unit; 

ix.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to Sections concerned; and 

x.  perform any other duties as assigned by PSC. 

 

Roles and Responsibilities of Situation Unit Leader (SUL) 

 

 

 

The SUL will: 

 

i.  collects process and organizes all incident information as soon as 

possible for analysis.For such purposes, he can take the help of 

members of the Single Resource, Task Forces, Strike Teams, field level 

Government officers and members of PRIs, CBOs,NGOs etc;  

ii.  prepare periodic future projections of the development of the incident 

(along with maps if required) and keep the PSC and IC informed; 

iii.  prepare situation and resource status reports and disseminate as 

required; 

iv.  provide authorized maps, photographic services to responders, if 

required; 

v.  attend IAP Meeting with required information, data, documents and 

Survey of India maps etc; 

vi.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed inAnnexure-IV) and send to Section concerned; and 

vii.  perform such other duties assigned by SUL or PSC. 

 

 

Roles and Responsibilities of Display Processor (DP) 

 

The DP will: 

 

i.  display incident status obtained from Field Observers (FOs), Single 

Resource, Strike Teams, Task Forces, aerial photographs and other data 

received from technical sources; 

ii.  report to the SUL; 

iii.  ensure timely completion of display chart; 
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iv.  obtain necessary equipment and stationery; 

v.  assist in analyzing and evaluating field reports; 

vi.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to the SUL; and 

vii.  perform such other duties as assigned by SUL or PSC. 

 

Roles and Responsibilities of Field Observer (FO) 

 

The FO will: 

 

i.  report to SUL immediately on any situation observed which may cause 

danger and safety hazard to responders and affected communities. This 

should also include local weather conditions; 

ii.  gather intelligence that may facilitate better planning and effective 

response; 

iii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to the SUL; and 

iv.  perform such other duties as assigned by SUL or PSC. 

 

Roles and Responsibilities of Documentation Unit Leader (DUL) 

 

The DUL will: 

 

i.  ensure that all the required forms and stationery are procured and issued 

to all the activated Sections, Branches, Divisions, Groups and Units; 

ii.  compile all information and reports related to the incident; 

iii.  review and scrutinize the records and various IRS forms for accuracy 

and completeness; 

iv.  inform appropriate Units of errors or omissions in their documentation, 

if any, and ensure that errors and omissions are rectified; 

v.  store files properly for post-incident analysis; 

vi.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to Sections concerned;  

vii.  perform any other duties as assigned by the PSC. 

 

Roles and Responsibilities of Demobilization Unit Leader (Demob. UL) 

 

The Demob. UL will: 

 

i.  prepare Incident Demobilization Plan (IDP) as per IRS Form-010 given 

in Annexure-X; 

ii.  identify surplus resources and prepare a tentative IDP in consultation 

with the PSC and give priority to demobilization of surplus resources; 

iii.  develop incident check-out functions for Sections, Branches, Divisions 

and units in consultation with all Sections and send to the PS; 
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iv.  plan for logistics and transportation support for Incident Demobilization 

in  consultation with LS; 

v.  disseminate IDP at an appropriate time to various stakeholders 

involved; 

vi.  ensure that all Sections, Units, Teams and Resources understand their 

specific Incident Demobilization responsibilities and avail 

Demobilization facilities; 

vii.  arrange for proper supervision and execution of the IDP; 

viii.  brief the PSC on the progress of Demobilization; 

ix.  request the PSC for additional human resources, if required; 

x.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to Sections concerned;  

xi.  perform any other duties assigned by the PSC. 
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Logistics Section (LS) 

LS provide all logistic support for effective response management. The Units under 

different Branches of the LS are responsible not only for the supply of various 'kinds' 

and 'types' of resources, but also for the setting up of different facilities like the 

Incident Base, Camp, ICP and Relief Camp etc. This would entail the involvement of 

several line departments of Government and other agencies. It would require a 

proper and smooth coordination at the highest level of the administration. The LS 

will work closely with the RO, EOC and the IC. The State and District DM plans 

will have comprehensive details like where the required resources can be procured 

from and manpower mobilized, etc. IDKN, IDRN and CDRN may also be useful for 

the mobilization of equipment and manpower. 

 

Logistics Section Chief (LSC) 

The LS comprises Service, Support and Finance Branches. Structure and details of 

each Branch are shown in Fig. 16. The Section is headed by a chief known as the 

LSC. The activation of various Branches of the LS is context specific and would 

depend on the enormity and requirements of the incident. The Finance Branch (FB) 

constitutes an important component of the LS to specially facilitate speedy 

procurement, and proper accounting following financial procedures and rules. 

 

 
 

Roles and Responsibilities of LSC 

 

The LSC will: 

 

i.  coordinates with the activated Section Chiefs; 

ii.  provide logistic support to all incident response effort including the 

establishment of SA, Incident Base, Camp, Relief Camp, Helipad etc.; 

iii.  participate in the development and implementation of the IAP; 

iv.  keep RO and IC informed on related financial issues; 
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v.  ensure that Organizational Assignment List (Divisional / Group) IRS 

Form-005 as enclosed in Annexure – V is circulated among the Branch 

Directors and other responders of his Section; 

vi.  request for sanction of Imp rest Fund, if required; 

vii.  supervise the activated Units of his Section; 

viii.  ensure the safety of the personnel of his Section; 

ix.  assign work locations and preliminary work tasks to Section personnel; 

x.  ensure that a plan is developed to meet the logistic requirements of the 

IAP with the help of Comprehensive Resource Management System; 

xi.  brief Branch Directors and Unit Leaders; 

xii.  anticipate over all logistic requirements for relief Operations and 

prepare accordingly; 

xiii.  constantly review the Communication Plan, Medical Plan and Traffic 

Plan to meet the changing requirements of the situation; 

xiv.  assess the requirement of additional resources and take steps for their 

procurement in consultation with the RO and IC; 

xv.  provide logistic support for the IDP as approved by the RO and IC; 

xvi.  ensure release of resources in conformity with the IDP; 

xvii.  ensure that the hiring of the requisitioned resources is properly 

documented and paid by the FB; 

xviii.  assign appropriate personnel, keeping their capabilities for the tasks to 

be carried out and maintain On Duty Officers List   

xix.  ensure that cost analysis of the total response activities is prepared; 

xx.  ensure that record of various activities performed (IRS Form-004 

enclosed in  Annexure- IV) by members of Branches and Units are 

collected and maintained in  the Unit Log IRS Form 003 as enclosed 

at Annexure-III; and 

xxi.  Perform any other duties as assigned by RO or IC. 

 

Roles and Responsibilities of Service Branch Director (SBD) 

 

The SBD will: 
 

i.  works under the supervision of LSC, and manage all required service 

support for the incident management; 

ii.  manage and supervise various Units of the Branch like Communication 

Unit, Medical Unit, Food Unit and any other activated Unit; 

iii.  discuss with activated Unit leaders for the materials and resources 

required and procure the same through LS; 

iv.  ensure proper dispatch of personnel, teams, resources etc as per the IAP; 

v.  prepare an assignment list, if required; 

vi.  keep the LSC informed about the progress of Service Branch, from 

time-to-time; 

vii.  resolve Service Branch problems, if any; 
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viii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to sections concerned; and 

ix.  perform any other duties assigned by the IC and LSC. 

 

Roles and Responsibilities of Communication Unit Leader (Com. UL) 

 

 

 

The Com. UL will: 

 

i.  work under the direction of the SBD; 

ii.  provide communications facility as and when required; 

iii.  ensure that all communications equipment available are in working 

condition and that the network is functional; 

iv.  supervise Communication Unit activities; 

v.  maintain the records of all communications equipment deployed in the 

field; 

vi.  recover equipment provided by Communication Unit after the incident 

is over.  Ensure that it is properly linked with the IDP; 

vii.  ensure setting up of a message centre to receive and transmit radio, 

telephone and other messages from various activated Sections, 

Branches, Units and higher authorities and maintain their records; 

viii.  prepare an alternative communication plan for execution in case of 

possible failure of the normal communications network. The alternative 

communications network may have wireless, satellite phones, cell 

phones, HAM radios etc; 

ix.  prepare a plan for integration of the communications set up of the 

central teams (NDRF, Armed Forces) with the local communications set 

up for the management of large scale disasters when they come to assist 

in the response effort; 

x.  asks for and ensures adequate staffing support; 

xi.  ensure that the communications plan is supporting the IAP; 

xii.  demobilize Communications Centre in accordance with the IDP; 

xiii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to SBD; and 

xiv.  Perform any other duties assigned by the SBD or LSC. 

 

 

Roles and Responsibilities of Medical Unit Leader (MUL) 

 

The MUL will: 

 

i.  work under the direction of the SBD; 

ii.  prepare the Medical Plan and procurement of required resources as per 

IAP, provide medical aid and ambulance for transportation of victims 
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and maintain the records of the same, as given in IRS Form 008 

(Annexure-VIII), obtain a road map of the area  from the PS for the 

ambulance services, transportation of medical personnel and  victims;  

iii.  respond to requests of the OS for medical aid, transportation and 

medical supplies etc. under intimation to the SBD and LSC; 

iv.  maintain the list of medical personnel who could be mobilised in times 

of need; 

v.  requisition more human resources as and when required to meet the  

incident objectives; 

vi.  prepare and circulate list of referral service centres to all the medical 

team leaders; 

vii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to SBD; and 

viii.  perform any other duties assigned by the SBD and LSC. 

 

Roles and Responsibilities of Food Unit Leader (FUL) 

 

The FUL will: 

 

i.  work under the direction of the SBD; 

ii.  supply resources to various activated Sections, Branches, Units and  

Groups of IRT as per direction of the SBD; 

iii.  supply food to: a) Personnel of IRT(s) at ICP, Camps, Incident Base, 

SA, etc., and b) Victims at the temporary shelters, relief camps etc.; 

iv.  request for assistants if the task becomes very large. The FUL may  

request the LSC to split the unit into two groups—one to supply food 

for personnel and another for victims. Requisition transport for supply 

of food to incident base, relief camp and other facilities; 

v.  determine food and drinking water requirements and their 

transportation, and brief the SBD and LSC; 

vi.  maintain an inventory of receipt and dispatch of resources; 

vii.  supervise the Unit activities; 

viii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to SBD; and 

ix.  perform any other duties assigned by the SBD and LSC. 

 

Roles and Responsibilities of Support Branch Director (Sup. BD) 

 

The Sup. BD will: 

 

i. work under the supervision of LSC, and supervise the function of  

ii. Resource Provisioning Unit, Facility Unit and Ground Support Unit; 

ii.  procure and dispatch required tactical materials and resources for  

Operations with the concurrence of the Section Chief; 

iii.  participate in the planning meeting of the LS; 
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iii. ensure that organization assignment list concerning the Branch is  

iv. circulated to all Units under him; 

v.  coordinate various activities of the Support Branch; 

vi.  keep the LSC informed about the progress of work; 

vii.  resolve problems within his unit, if any; 

viii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004  

(enclosed in Annexure-IV) and send to Section concerned; and 

ix.  perform any other duties assigned by the LSC. 

 

Roles and Responsibilities of Resource Provisioning Unit Leader (RPUL) 

 

The RPUL will: 

 

i.  work under the supervision of Sup.BD; 

ii.  organize movement of personnel, equipment and supplies, 

iii.  receive and store safely all supplies required for the incident response, 

iv.  maintain the inventory of supplies and equipment; 

v. maintain the records of receipt and despatch of supplies including  

vi. equipment and personnel; 

vi.  organize repair and servicing of non-expendable supplies and equipment; 

vii.  participate in the planning meeting of LS; 

vii. monitor the 'Kind', 'Type' and quantity of supplies available and  

viii. dispatched; 

ix. receive and respond to requests for personnel, supplies and equipment  

x. from the activated Sections, Branches, Divisions, Units and Groups of the IRS  

organization under intimation to Sup. B.D.; 

xi. requisition additional human resource assistance, if needed. These  

xii. assistants may be deployed for different functional activities such as Resource 

Ordering, Resource Receiving and Tool & Equipment maintenance; 

xi.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004   

          (enclosed in Annexure-IV) and send to Sup.BD; and 

xii.  Perform any other duty as assigned by LSC or Sup.BD. 

 

Roles and Responsibilities of Resource Ordering-in-charge 

The Resource Ordering-in-charge will: 

i.  report to the RPUL; 

ii.  prepare a list of resources to be procured and obtain its approval; 

iii.  place resource orders in a timely manner as per procedure laid down; 

iv.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in 

 Annexure-IV) and send to RPUL; and 

v.  perform any other duties assigned by the RPUL. 

 

 

Roles and Responsibilities of Resource Receiving and Distribution-in-Charge 
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The Resource Receiving and Distribution-in-Charge will: 

 

i.  report to the RPUL; 

ii.  receive and distribute all resources and services which have been ordered; 

iii.  identify and ensure time and locations for delivery of supplies and  

equipment; 

iv.  prepare separate lists for the resources received from line departments of 

 Government and from other sources; 

v.  organize physical layout of supply area; 

vi.  set up a filing system for receiving and distributing supplies and  

equipment and keep RPUL informed; 

vii.  ensure security requirements; 

viii.  keep the Resource Ordering-in-Charge informed about the positions of  

supplies and equipment received; 

ix.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to RPUL; and 

x.  perform any other duties assigned by the RPUL. 

 

Roles and Responsibilities of the Tool and Equipment Specialist 

 

The Tool and Equipment Specialist will: 

 

i.  report to RPUL; 

ii.  supervise the service and repair all tools and equipment and keep the  

RPUL informed of their status; 

iii.  maintain record of activities performed as per IRS Form-004 (enclosed in 

 Annexure-IV) and send to RPUL; and 

iv.  perform any other duties assigned by the RPUL. 

 

Roles and Responsibilities of Facilities Unit Leader (Fac. UL) 

 

The Fac. UL will: 

 

i. prepare the layout and activation of incident facilities, e.g., Incident Base,  

Camp(s), 

 Relief Camp(s), ICP, etc., and provide basic amenities to the responders; 

ii.  report to the Sup.BD; 

iii.  locate the different facilities as per the IAP; 

iv.  participate in the planning meeting of the Section, prepare list for each  

facilities and its requirements in coordination with the LSC; 

v.  ask for additional personnel support if required to monitor and manage  

facilities at Incident Base and Camp etc; 

vi.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to Sup. BD; and 
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vii.  perform such other duties as assigned by the Sup. BD. 

 

Roles and Responsibilities of Facility Maintenance-in-charge 

 

The Facility Maintenance-in-charge will: 

 

i.  ensures that proper sleeping and resting facilities are organized; 

ii.  organize and provide toilet, bath and sanitation; 

iii.  maintain lighting arrangements; 

iv.  maintain general cleanliness in Incident Base, Camp(s), Relief Camp(s), ICP 

etc.; 

v.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to Fac. UL; and 

vi.  perform any other duties directed by the Fac. UL. 

 

Roles and Responsibilities of Security-in-charge 

 

The Security-in-charge will: 

 

i. provide security to the deployed resources including responders, relief  

ii. materials at the required places and relief camps; establish contact with local 

law enforcement agencies, as required; 

iii.  request personnel support to accomplish work assignments, if required; 

iv.  coordinate security plan for incident facilities; 

v.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to Fac. UL; and 

vi.  perform any other duties assigned by the Fac. UL. 

 

Roles and Responsibilities of Ground Support Unit Leader (GSUL) 

 

The GSUL will: 

 

i.  work under the supervision of the Sup. BD; 

ii.  provide transportation services for field operations to TBD; 

iii. in case Air Operations are activated, organize and provide required  

iv. ground support through TBD; 

v. provide maintenance and repair services for all the vehicles and related  

vi. equipment used for incident management as per proper procedures and keep 

the concerned  line  departments informed through the Sup. BD and 

LSC; 

v.  develop and implement the Incident Traffic Plan; 

vi.  inform Resource Unit about the availability and serviceability of all  

vehicles and equipment; 

vii. arrange for and activate fueling requirements for all transport including  

viii. Aircrafts in consultation with the Sup. BD; 
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ix. maintain inventory of assigned, available and off road or out of service  

x. resources; 

ix.  ensure safety measures within his jurisdiction; 

x.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to the Sup. BD; and 

xi.  perform any other duties as assigned by the Sup. BD. 

 

Roles and Responsibilities of Finance Branch Director (FBD) 

 

The FBD will: 

 

i.  work under the LSC; 

ii.  attend planning meetings; 

iii.  prepare a list of resources to be mobilized, procured or hired in accordance 

with the IAP. Obtain orders of the competent authority as per financial rules 

and take steps  for their procurement without delay; 

iv.  ensure that time records of hired equipment, personnel and their services are 

accurately maintained as per Government norms for payment; 

v.  examine and scrutinize cost involved in the entire response activity including 

the demobilization, analysis the cost effectiveness and keep the LSC informed; 

vi.  ensure that all obligation documents initiated at the incident are properly 

prepared, completed, verified and signed by the appropriate Section Chief and 

BD; 

vii.  brief the LSC or IC on all incident related financial issues needing attention or 

follow- up; 

viii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to Sections concerned; and 

ix.  perform any other duties as assigned by the LSC or IC. 

 

Roles and Responsibilities of Time Unit Leader (TUL) 

 

The TUL will: 

 

i. maintain time recording of hired equipment and personnel and ensure that  

ii. it is maintained on a daily basis and according to government norms; 

iii. examine logs of all hired equipment and personnel with regard to their  

iv. optimal utilization; 

ii. ensure that all records are correct and complete prior to demobilization of  

iii. hired resources; 

iv.  brief the FBD on current problems with recommendations on outstanding 

issues, and any follow-up required; 

v.  ask for additional support of human resources for assistance, if required; 

vi.  maintain record of the activities performed as per IRS Form-004 (enclosed in 

Annexure-IV) and send to FBD; and 

vii.perform any other duties as assigned by the FBD. 
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Roles and Responsibilities of Procurement Unit Leader (PUL) 

 

The PUL will: 

 

i.  attend to all financial matters pertaining to vendors and contracts; 

ii.  review procurement needs in consultation with the FBD; 

iii.  prepare a list of vendors from whom procurement can be done and follow 

proper procedures; 

iv.  ensure all procurements ordered are delivered on time; 

v.  coordinate with the FBD for use of imprest funds, as required; 

vi.  complete final processing of all bills arising out of the response management 

and  send documents for payment with the approval of the FBD, LSC and 

IC; 

vii.  brief FBD on current problems with recommendations on outstanding issues 

and follow-up requirements; 

viii.  maintain record of activities performed as per IRS Form-004 (enclosed in  

 Annexure-IV) and send to FBD; and 

ix.  perform any other duties as assigned by the FBD. 

 

Roles and Responsibilities of Compensation / Claims Unit Leader (Com./CUL) 

 

The Com./CUL will: 

 

i.  collects all cost data and provide cost estimates; 

ii.  prepare and maintain a list of requisitioned premises, services, resources and 

 vehicles, etc. with correct date and time of such requisition; 

iii.  follow appropriate procedures for preparation of claims and compensation; 

iv.  requisition additional human resources, if required; 

v.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in 

 Annexure-IV) and send to FBD; and 

vi.  perform any other duties as assigned by the FBD. 

 

Roles and responsibilities of Cost Unit Leader (CUL) 

The CUL will: 

 

i.  develop incident cost summaries in consultation with the FBD on the basis of 

Cost Analysis Report; 

ii.  make cost-saving recommendations to the FBD; 

iii.  complete all records relating to financial matters prior to demobilization; 

iv.   maintain record of various activities performed as per IRS Form-004        

           (enclosed in Annexure-IV) and send to FBD; and perform any other duties as 

assigned by the FBD. 
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????????   

  

ઈભયજન્વી ઓયેળન વેન્ટય ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ કરેક્ટય કચેયી નભમદા 

અને 

ગજુયાત યાજમ આત્તિ વ્મલસ્થાન વિાભડં 
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વદેંળ 

નભમદા જજલ્રાએ છેલ્રા લો દયમ્માન વલવલધ કુદયતી તથા ભાનલ વજિત આપતન વાભન 
કમો છે. ફદરામેર વભમભાાં આવત વ્ય્લસ્થાન કાભગીયીએ ભાત્ર ચભાવાના ચાય ભાવ યુતી ભમામદદત યશી 
નથી. અલાયનલાય આલી ડતી અણધાયી આતીઓ વાભે ઝડી પ્રવતવાદ આલા ભાટે સદુ્ઢ ભાખ ુશવ ુ
આલશ્મક છે. જે ફાફતે જજલ્રા આવત વ્ય્લસ્થાન મજના તૈમાય કયલા ભાટે ગબીયતા લુમક પે્રયીત કમામ છે. 
આ મજનાન શતે ુઅલાયનલાય વર્જમતી કુદયતી અને ભાનલ વજિત આપતથી થતા ર્જનભારના નકુવાનભાાં 
ઘટાડ કયલાન તથા ત્લયીત પ્રવતવાદની પ્રદિમાને વય અને ઝડી ફનાલલાન છે.  

વલવલધ સ્તયીમ આવત વ્યમલસ્થાન મજના તૈમાય કયલાના અભબગભથી તાલકુા , ગ્રામ્મ , 
જજલ્રા તથા યાજ્મ સ્તયેના આંતદયક વાંકરન ને તથા પ્રવતવાદ પ્રદિમાને લેગ ભેર છે. તદ્દ ઉયાાંત આ 
મજના દ્વ્રાયા વાંફાંવધત વલબાગની આવત વ્યમલસ્થાન કાભગીયી અન્લમે શકાયત્મ્ક અભબગભ કેલામ છે. 
વ્યમલસ્થાન કાભગીયીએ વતત ચારતી પ્રદિમા છે. ત્માયે આ મજનાનુાં વભમાાંતયે અગ્રેડળેન કયલાભાાં આલે 
તે અત્માંત આલશ્મક છે. આ આવત વ્ય્લસ્થાન મજના તૈમાય કયલા ભાટે ભાભરતદાયશ્રી , આવત 
વ્યમલસ્થાન, ડી.ી.ઓશ્રી , જી.એવ.ડી.એભ.એ. અને ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ ઓપીવના સ્ટાપની કાભગીયી 
પ્રળાંવનીમ યશી છે.  

શ્રદ્ના છે કે જજલ્રા આવત વ્ય્લસ્થાન મજના નભમદા જજલ્રાભાાં વાંબવલત આપત શરેા , 
દયમ્માન અને છીની દયસ્સ્થતીભાાં જજલ્રા આવત વ્યમલસ્થાન તાંત્ર અને વલવલધ ટાસ્ક પવમને આકસ્સ્ભક 
વાંજગભાાં ઝડી પ્રવતબાલ આલા ભાટે ભાગમદળમક રૂ વનલડળે.  

 
 
 

       આબાય વશ   
  
 

તાયીખ:૨૨/૦૫/૨૦૧૮                                              આય. એવ. ત્તનનાભા (આઇ.એ.એવ.) 
                   કરેકટય 

નભમદા (યાજીરા) 
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અનકુ્રભણણકા 
પ્રકયણ ત્તલબાગ ત્તલમ લસ્ત ુ ાના નફંય 

૧  વાંક્લલ્ના અને વનતી ૦૧ 
 ૧.૧ પ્રાનનુાં આમજન ૦૧ 

 ૧.૨ શતે ુ ૦૧ 

 ૧.૩ વતાભાંડ અને જલાફદાયીઓ ૦૨ 
 ૧.૪ આવત વ્યમલસ્થાનની વાંક્લલ્ના ૦૨ 

 ૧.૫ મજના તૈમાય કયલા ફાફત અને સધુાયણા ૦૨ 

૨  આપત, વલેદનળીરતા અને જખભ વલશ્ર્રેણ (HRVA) ૦૩ 
 ૨.૧ આવત આંકરન, આવતન ઇવતશાવ ૦૫ 
 ૨.૨ યુ વાંબવલત જખભી સ્થાન ૦૫ 
 ૨.૩ લાલાઝડુાં ૦૭ 
 ૨.૪ ભકૂાં ૦૭ 

 ૨.૫ દુષ્કા ૦૭ 

 ૨.૬ એક વાથે ધણા ફધા રક એક્લ્ાાં થામ ત્માયે જખભ (ભેા 
અને ધાવભિક પ્રવાંગ લગેયે)  

૦૮ 

 ૩ એચ.આય.લી.એ. ભાટેની ધ્ધવત (HRVA) ૦૮ 

 ૪ ક્ષભતાઓનુાં વલશ્ર્રેણ, જખભ અને વાંલેદનળીરતા 
લગીકયણ  

૦૮ 

 ૫ વાંલેદનળીર તાલકુા તથા ગાભની વલગત ૦૯ 
 ૬ વાંવાધનનુાં વલશ્ર્રેણ ૦૯ 

 ૭ ક્ષભતા વલશ્ર્રેણ ૦૯ 

 ૮ HRVA વલશ્ર્રેણ અંગેની બરાભણ ૧૧ 
૩  આવત વ્યમલસ્થાનુાં ભાખુાં યાજમ અને જજલ્રા કક્ષાએ ૧૨ 
 ૩.૧ ડીસ્રીક િામવીવ ભેનજભેન્ટ ગ્રુ  ૧૨ 
 ૩.૨ આગાશી અને લૂમ ચેતલણીની વાંસ્થા વ્યમલસ્થા ૧૩ 
૪  યકથાભ અને ઉળભન કામમમજના  ૧૪ 
૫  લૂમ તૈમાયી કામમમજના ૨૦ 
 ૫.૧ ક્ષભતાલધમન પ્રાન ૨૦ 
 ૫.૨ તારીભ જરૂયીમાત વલશ્ર્રેણ ૨૦ 
 ૫.૩ તારીભ આમજન વ્યમલસ્થા ૨૧ 
 ૫.૪ એજન્વીઓની ભદદ દયમ્માન પ્રટકર વ્યમલસ્થા ૨૨ 
 ૫.૫ ફચાલ વાધનની ઓખ અને જથ્થાની ચકાવણી ૨૨ 
 ૫.૬ ચેતલણી તાંત્રની ચકાવણી કયલી. ૨૨ 



DDMP-NARMADA PART-I & II 2018 Page 51 
 

 ૫.૭ ત્લયીત પ્રવતવાદ ટીભ લચ્ચેનુાં વાંકરન  ૨૨ 
 ૫.૮ સ્લૈચ્ચ્છક વાંસ્થાઓ અને અન્મ દશત ધાયક વાથે વાંકરન ૨૨ 
 ૫.૯ યુ અને લાલાઝડા વાથે ઋતગુત લૂમ તૈમાયી ૨૩ 
 ૫.૧૦ લુમ ચેતલણી વ્યમલસ્થા (EWS) અને આવિ ફાદની 

સચૂનાઓ 
૨૩ 

 ૫.૧૧ આવિ ફાદની સચૂનાઓ ૨૩ 

 ૫.૧૨ આગતયી વ્યમલસ્થા ૨૩ 

 ૫.૧૩ વમદુામ ર્જગવૃત અને વળક્ષણ અને લૂમ તૈમાયી ૨૪ 
 ૫.૧૪ પ્રકમયભેન્ટ (ટેંન્ટ ધાફડા, વાધન લગેયે)  ૨૪ 

 ૫.૧૫ એવ.ડી.આય.એન. અડળેન ૨૪ 

૬  ભવૂભકા અને જલાફદાયી ૨૫ 
૭  નુ: સ્સ્થવત – (Recovery) ૪૧ 
૮  ફજેટ વ્યમલસ્થા ૪૪ 

રયત્તળષ્ટ 
૧  જજલ્રાન ઇવતશાવ ૪૬ 
 ૧.૧ આવિન ઇવતશાવ છેલ્રા લો દયમ્માન જજલ્રાભાાં ધટેર 

આવિની વલગત ભકૂાં 
૫૨ 

૨  જજલ્રાના વાંલેદનળીર તાલકુા/ગાભની વલગત  ૫૪ 
૩  વાધનની ભાદશતી. ૫૯ 
૪  સ્લમાંવેલક/તયલૈમાની માદી ૬૨ 
૫  સ્થાાંતય મજના ૬૪ 
૬  ભેડીકર અને શસ્સ્ટર ભેનેજભેન્ટ ૬૫ 
૭  વભદડમાની વલગત ૬૭ 
૮  યાશત નુ:સ્થાનના ધયણ ૬૯ 
૯  વાંકમ ભાદશતી. ૮૩ 
 ૯.૧ જજલ્રાભાાં આલેર લયવાદ ભાક માંત્રની ભાદશતી. ૮૩ 
 ૯.૨ નદીની ાણીની વાટી અંગે પલ્ડ લનીગની ર્જણ કયલા 

ભાટે જલાફદાય અવધકાયીઓ  
૮૩ 

 ૯.૩ જજલ્રાના વાંક્લરન અવધકાયીઓની માદી ૮૪ 
 ૯.૪ તાલકુાલાય રામજન અવધકાયીઓની વલગત ૯૪ 
 ૯.૫ ભાભરતદાય અને તાલકુા વલકાવ અવધકાયીની વાંકમ માદી ૯૫ 
 ૯.૬ નભમદા જજલ્રાભાાં આલેર ડભે અને તેના વાંકમ સતુ્રની 

માદી 
૯૭ 

 ૯.૭ ડભે અંગે પલ્ડ લવનિગ ની ર્જણ કયલા ભાટે જલાફદાય 
અવધકાયીઓ 

૯૮ 
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 ૯.૮ નભમદા ડભે ય પયજ ફર્જલતા અવધકાયીશ્રીની ભાદશતી ૯૯ 
૧૦  યાજમ કક્ષાની કચેયીઓની વાંકમ ભાદશતી ૧૦૦ 
 ૧૦.૧ યાજમ કક્ષાના કાંરર રૂભની ભાદશતી ૧૦૦ 
 ૧૦.૨ યાશત વનમાભકશ્રીની કચેયી ૧૦૧ 
 ૧૦.૩ ગજુયાત યાજ્મ આવત વ્યમલસ્થાન વતાભાંડની કચેયી ૧૦૧ 
 ૧૦.૪ આભી, એયપવમ, કસ્ટગાડમની ભાદશતી ૧૦૧ 
 ૧૦.૫ એયપવમ ગાાંધીનગય ૧૦૨ 

 ૧૦.૬ ફામવેક (BISAG) ૧૦૨ 

 ૧૦.૭ આઇ.એભ.ડી. વલબાગ ૧૦૨ 

 ૧૦.૮ વીસ્ભરજીકર વલબાગ ૧૦૨ 
 ૧૦.૯ એન.ડી.આય.એપ. ગાાંધીનગય ૧૦૩ 
 ૧૦.૧૦ અન્મ જજલ્રાની ભશત્લની ભાદશતી ૧૦૩ 
 ૧૦.૧૧ જજલ્રા ક્લક્ષાના ઇયીડીમભ નાંફય ૧૦૪ 

૧૧  શલે્થ ઓદપવય અને ભેડીકર ઓદપવયશ્રીઓની વલગત ૧૦૫ 
૧૨  જજલ્રાભાાં આલેર ખાનગી તથા વયકાયી શસ્સ્ટરની 

ભાદશતી  
૧૦૬ 

૧૩  જજલ્રાભાાં આલેરા ડભેની ભાદશતી ૧૦૭ 
૧૪  જજલ્રાભાાં આલેરા વલશ્રાભ ગ્રશૃની ભાદશતી (વયકાયી)  ૧૦૭ 
૧૫  નભમદા જજલ્રાન નકળ ૧૦૮ 
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પ્રકયણ- ૧ 

વકંલ્ના અને નીત્તત 

  આવિ ગભે  ત્માયે ત્રાટકી ળકે છે. તે નાના ામે અગય ભટા ામે શઇ ળકે છે. આ વભમે 

ર્જન ભારનુાં નકુળાન ઓછાભાાં ઓછાં થામ તે ભાટે વજ્જતા અને આમજનની જરૂય ડ ેછે. એવુાં નથી કે 

કુદયતી આવતઓ આણા ભાટે કઇ નલી કે અર્જણી ફાફત છે. આ અગાઉના વભમભાાં ણ આણે લધતી 

કે ઓછી વપતા વાથે આવિઓન વાભન કમો જ છે. યાંત ુઇવતશાવ ઉય નજય નાખીએ ત ભતુકાભાાં 

આખીને આખી વાંસ્કૃવતઓના ઉન્મરૂનથી ભાાંડીને આલી ઘણી આપતભાાંથી ઘણુાં ફચાલી રેતી આધવુનક ભાનલ 

ર્જવત વભક્ષ છે. કુદયતી આવતઓ ભટા બાગે વાંણૂમ ણે ક્યાયેમ વનલાયી ળકાતી નથી. યાંત ુતેનાથી થતી 

અવય તથા નકુળાનભાાં ધટાડ જરૂયથી કયી ળકામ છે.  
૧.૧ પ્રાનનુ ંઆમોજન :  

  જીલ્રા આવિ વ્યમલસ્થાન પ્રાન મખુ્મ ૧૧ વલબાગ અને દયવળષ્ટ-૧૧ ભાાં લશેંચામેર છે.    

        મખુ્મ વલબાગભાાં નીચેનાન વભાલેળ થામ છે.  

I. પ્રસ્તાલના, વાંકલ્ના અને નીવત 

II. જખભ અને વાંલેદનળીરતા થૃકકયણ (HRVA) 
૧.૨  શતે ુ:  

 આ રેખથી જીલ્રાભાાં આવિ વ્યમલસ્થાન ભાટે જરૂયી આધાયભતુ ભાદશતીની જગલાઇ કયી છે. 

I. વલવલધ આવિઓ અંગે જીલ્રાના નાગદયક ભાટેના જખભ અને વાંલેદનળીરતા વ્યમાખ્માવત કયી છે.  

II. જીલ્રાભાાં વાંબવલત આવિઓની અવય વનલાયલા/ ટાલા અથલા તેના ળભન ભાટે આલા ક્ષકાયએ 

રેલાના ગરા વ્યમાખ્માવત કમામ છે.  

વશામક મજનાઓથી ચક્કવ આવિઓના પ્રવતબાલભાાં મખુ્મ અને વશામક ક્ષકાયની ભવુભકા અને 

જલાફદાયીઓની વલગત આી છે. આલી મજનાઓ 

A. તાલકુા સ્તયે.,  

B. જીલ્રાભાાં આલેરા ભશત્લના ઔદ્યભગક સ્થાન ભાટે, 

ચક્કવ આવિ પ્રવતબાલ કાભગીયી કઇ યીતે ણૂમ થળે તે ફાફતની પ્રભાણભતૂ વાંચારન 

કામમયીવત ૮કપ.૯ ભાયપત વલકવાલલાભાાં આલેરી છે. પ્રભાણભતૂ વાંચારન કામમયીવતન મકુયય 

અથલા વશામક કામો અને ક્ષકાયની જલાફદાયી છે. 

 



54 | P a g e  
 

૧.૩. વિાભડં અને જલાફદાયીઓ :  

  જીલ્રા ભાટેની જરૂયીમાત અને ગોણ મજનાઓ , વન ૨૦૦૩ ના ગજુયાત આવિ 

વ્યમલસ્થાન વિાભાંડ અવધવનમભના વિાવધકાય શે્  વદયહુાં અવધવનમભથી કરેક્લટયને આવિની અવય 

ટાલા અથલા ઓછી કયલાના પ્રમાવભાાં અન્મ ક્ષકાયન વશકાય અને વશામ સવુનવિત કયલા ભાટે અવધકૃત 

કયલાભાાં આલેર છે.  
૧.૪. આત્તિ વ્મલસ્થાનની વકંલ્ના  

 આવિઓના જખભ શલા કયલાના અથલા ધટાલાના ગરાનુાં અભરીકયણ અને આમજન:  

I. આવિ વલનાળકતા અથલા દયણાભ ધટાડલાની 

II. આકસ્સ્ભકતા અને આવિઓ ભાટેની વજ્જતાની 

III. આવિની અવયના મલૂ્માાંકનની  

  તભાભ પ્રકાયના જખભ વ્યમલસ્થાન અને અવધકાદયતાના વલચાયથી આવિ વ્યમલસ્થા 

આમજન અને પ્રમાવ ભાટેન ામ યૂ ાડ ેછે. તભાભ પ્રકાયના જખભ વ્યમલસ્થાનભાાં , જીલ્રાને અવય 

કયતા વાંબવલત તભાભ જખભ ટાલા અથલા શલા કયલા ભાટેના આમજનની વલચાયણા અને રેલાના 

ગરાન વભાલેળ થામ છે. 

  અવધકાદયતા એટરે નાગયીકના જીલન અને જીલન વનલામશને ખતયાભાાં મકેુ તેલા તભાભ 

જખભ અને આવિઓને શોંચી લલા ભાટે દયેક નાગદયકને વળક્ષણ , તારીભ અને વશામથી વભક્ષ 

ફનાલલ. આલી અવધકાદયત એ આવિની તજલીજ કયલા ભાટેની વાંણૂમ જલાફદાયી કઇ વ્યમસ્ક્લતભાાં તફદીરી 

નથી ણ આવિની અવય ધટાડલા અથલા તેને ભમામદદત કયલા ભાટેના જરૂય વાધન અને વશામ દયેક 

વ્યમસ્ક્લત ધયાલે છે તેવુાં સવુનવિત કયલા ભાટેના અંવતભ પ્રમાવ છે.  

૧.૫ મોજના તૈમાય કયલા ફાફત અને સધુાયણા   

   જીલ્રા કરેક્લટય , વલબાગ અને જીલ્રાભાાંની ફીજી વાંસ્થાઓના વશમગથી , જીલ્રા આવિ 

વ્યમલસ્થાન મજના તૈમાય કયલા ભાટે અને તેભાાં સધુાય/ પેયપાય કયલા ભાટે જલાફદાય છે.  

I. કઇ જખભભાાં ભશત્લના પેયપાય થામ ત્માયે. 

II. કઇ ભટી આવિ ફાદ ળીખલા ભેરા ા્ યથી, અથલા 

III. મજનાભાાં વ્યમાખ્મા કયેરી વાંસ્થાભાાં ભશત્લના પેયપાય અથલા કામમવલળે દના પ્રાથવભક વભ્મની 

જલાફદાયીભાાં થતા ભશત્લના પેયપાય થામ ત્માયે. 

IV. કઇ જખભના પ્રકાયભાાં ભશત્લના પેયપાય થામ ત્માયે. 

V. કઇ ભટી આવિ છી ભેરા ફધા્ના આધાયે 
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પ્રકયણ - ૨ 

આપત, વલેંદનળીરતા અને જોખભ ત્તલશ્રેણ (HRVA) 

  આવિ, જખભ, વન:વશામતા (HRVA) આંકરનભાાં વલવલધ આવિ ભાટે જખભ અને 

વન:વશામતાનુાં વાંકભરત આંકરન શમ છે. આ ભાદશતીભાાં ધણુાં યવપ્રદ વલશ્રેણ શમ છે , જેભાાં જખભ વાંબવલત 

સ્થાન અને ભાખાાં કમા છે  ? અને જખભ વાંબવલત રક કણ છે ઉયાાંત કમા રક આવિન વાભન કયલા 

વક્ષભ છે. વન:વશામતા આંકરનભાાં આવથિક- વાભાજજક વન:વશામતા , યશણેાાંકના અવરાભત આલાવ , મામલયણ 

વન:વશામતા લગેયેન વભાલેળ થામ છે. 

  જજલ્રાની આંકડાકીમ ભારશતી 

ક્રભ ત્તલગત આંકડાકીમ ભારશતી 
૧ જજલ્રાનુાં બોગભરક સ્થાન ઉિય અક્ષાાંળ અને ૨૧.૩૨ અને ૨૧.૫૭ થી 

૭૩.૩૦ થી ૭૩.૪૭ યેખાાંળ લચ્ચે વલસ્તયેર છે 
૨ કુર ક્ષેત્રપ ૨૭૫૫.૫ ચયવ કી.ભી. 
૩ ખેડાણ શે્ ન વલસ્તાય ૧૦૫૦૬૦ શકે્લટય 
૪ જ ાંગર વલસ્તાય ૧૧૪૭૬૬.૯૯ શકે્લટય 
૫ આફશલા બેજલાી 
૬ જભીન ખાડા- ટેકયાલાી- કતયલાી-  

જભીન ન પ્રકાય- ભધ્મભ- કાી- ગયાળુ 
૭ નદીઓ નભમદા- કયજણ  
૮ ાક જુલાય- ભકાઇ- તલેુય- ળેયડી- ભગ-- તર- ફાજયી 
૯ કુર ગાભ ૫૩૯ ભશસેરુી ગાભ 
૧૦ ગ્રાભ ાંચામતની વાંખ્મા ૯૯ સ્લતાંત્ર 

૧૨૨ જુથ ાંચામત 
૧૧ પ્રાન્ત ૧) નાાંદદ 

૨) દેદડમાાડા 
૧૨ તાલકુા ૧) નાાંદદ 

૨) દેદડમાાડા 
૩) વાગફાયા 
૪) વતરકલાડા 
૫ ) ગરૂડશે્વય  

૧૩ નગયાભરકા ૧- યાજીરા 
૧૪ લસ્તી (લમ ૨૦૧૧) ૫૯૦૩૭૯ 
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 ગ્રામ્મ (લમ ૨૦૧૧) ૮૯.૫૬% 
 ળશયેી (લમ ૨૦૧૧) ૧૦% 

૧૫ લસ્તીની ગીચતા 
(દય ચ.દક.ભી.દી્) ગ્રામ્મ (લમ ૨૦૧૧) 

૨૧૪ રક પ્રતી સ્કલેય કી.ભી. 

૧૬ લસ્તી વચૃ્ધ્ધદય 

(૧૯૯૧ થી ૨૦૦૧ દયમ્માન) 
૧૪.૭૭% 

૧૮ ર્જવત પ્રભાણ (વેક્લવ યેવમ) દય શર્જય 
રુૂએ સ્ત્રીનુાં પ્રભાણ (વને ૨૦૧૧ પ્રભાણે) 

દય ૧૦૦૦ રુૂ એ ૯૩૭ 

૧૯ શસ્ીટર  ૦૨ 
 આયલેુદીક દલાખાના ૧૭ 
 પ્રાથવભક આયગ્મ કેન્ર (ી.એચ.વી.) ૨૩ 
 વામદુશક આયગ્મ કેન્ર (વી.એવ.વી.) કુર- ૪  

૨૦ શભુચદકત્વાની વલરત 
(ગ્રામ્મ વલસ્તાય) 

 

 (અ) શ ુદલાખાના  
 (ફ) શ ુદલાખાના ેટા કેન્ર  

૨૧ શધુન ગણતયી મજુફ (લમ ૨૦૧૦૧૧)  
 ૧. ગામ ૧૪૦૮૬૩ 
 ૨. બેંવ ૫૮૯૫૧ 
 ૩. ઘટેા- ફકયા ૭૨૦૨૮ 
 ૪. અન્મ શધુન ૬૫૦ 
 ૫. ભયધાાં- ફતકા ૧૨૩૮૨૭ 

૨૨ અ. ખાનગી ળાાની વાંખ્મા ૪૫ 
 ફ. પ્રાથવભક ળાાની વાંખ્મા ૬૯૦ 
 ક. ભાધ્મવભક/ ઉચ્ચતય ળાાની વાંખ્મા ૧૦૪ 
 ડ. કરેજ/ ટેકનીકર ળાાની વાંખ્મા  

૨૩ વસ્તા અનાજની (વ્યમાજની બાલ) ની દુકાન ૨૨૦ 
૨૪ આંગણલાડી  
૨૫ ભધ્માશન બજન કેન્ર  
૨૬ માત્રાના સ્થ શયવવચ્ધ્ધ ભાંદદય, શનભુાન ધભેશ્વય, ભશાદેલ ભાંદદય, 

લીય લેત ભાંદદય, યણછડની ભાંદદય, ગરૂડશે્વય દિ 
ભાંદદય, શરૂાણેશ્વય ભાંદદય  ગયા, દેલ ભગયા 
ભાંદદય, ઇચા સ્લાવભનાયામણ ભાંદદય. 
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૨.૧ આત્તિ આંકરન , આત્તિનો ઇત્તતશાવ :  

  જીલ્રા જીલ્રાના કુર તાલકુા ૈકી કેલડીમા ભકૂાં ઝન-૩ ભાાં વભાવલષ્ટ છે. જ્માયે ફાકીના 

અન્મ તભાભ તાલકુા ઝન-૪ ભાાં વભાવલષ્ટ છે. જે ભકૂાં ભાટેની વાંલેદનળીરતા દળામલે છે. ૨૦૦૧ ભાાં ભકૂાંની 

અવય જીલ્રાના તભાભ તાલકુાઓભાાં જલા ભી શતી. 

 

૨.૨  યુ વબંત્તલત જોખભી સ્થાન :  

  આ જીલ્રાભાાં ૦૨ ભટી નદી વાય છે. ભવભી નદીઓભાાં નભમદા , કયજણ નદીન વભાલેળ 

થામ છે. નદીઓન પ્રલાશ ઉિય લૂમથી વશ્વભ તયપ લશ ેછે.  

 

(૧) નાદંોદ  

ક્રભ ગાભ ખેતી ત્તલસ્તાય(શ.ે) કુર લસ્તી કુર શઓુ 

૧ વીવરા  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧૬.૨૦.૦૦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨૦૬૯૫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૯૦૨૨ 

૨ બદાભ 

૩ ભાાંગયર 

૪ ગલુાય 

૫ યાભયુા 

૬ યાજીરા 

૭ ઓયી 

૮ નલાયુા 

૯ ધભણાચા 

૧૦ ધાનય 

૧૧ બચયલાડા 

૧૨ શજયયા 

૧૩ ળશયેાલ 

૧૪ લયછા 

૧૫ ઇચા 

૧૬ રૂાંઢ 
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(૨) ગરૂડશે્વય  

ક્ર્ભ ગાભ ખેતી ત્તલસ્તાય (શ.ે) કુર લસ્તી કુર શઓુ 
૧ વાાંજયરી 

૧૯૨૦.૮૨ ૮૭૨૩ ૨૫૩૪ 

૨ અક્લતેશ્વય  
૩ સયુજલડ 
૪ ગબીંય યુા 
૫ ગયા 
૬ ગરૂડશે્વય 
૭ લાાંવરા 

 
(૩) ત્તતરકલાડા 

ક્ર્ભ ગાભ ખેતી ત્તલસ્તાય (શ.ે) કુર લસ્તી કુર શઓુ 
૧ લાવણ 

૨૧૬૬.૪૭ ૯૦૦૫ ૩૮૨૪ 

૨ લાડીમા 
૩ યેંગણ 
૪ ચડુશે્વય 
૫ વતરકલાડા 
૬ વલયયુ 
૭ ગણવીંડા 
૮ લયલાડા 

 
(૪) વાગફાયા 

ક્ર્ભ ગાભ ખેતી ત્તલસ્તાય (શ.ે) કુર લસ્તી કુર શઓુ 
૧ વીભ આભરી 

૧૯૮૭.૮૯ ૯૯૮૩ ૬૭૪૦ 

૨ બલયી વાલય 
૩ ાટ 
૪ કેર 
૫ ાાંચીયી 
૬ દઢલાડા 
૭ નાના ડયઆમ્ફાાં 
૮ યઝ દેલ 
૯ ાટી 
૧૦ નાની દેલરૂેણ 
૧૧ ટાલેર 
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૨.૩ લાલાઝોડુ  

  દેદડમાાડા અને વાગફાયા તાલકુાભાાં ખાવ કયીને વાતડુા જ ાંગર વલસ્તાયના ગાભભાાં 

વાંબવલત વલસ્તાયભાાં ચભાવા શરેા અને છી લાતાલયણભાાં ૫૦ થી ૭૦ કરાક્લની ઝડે લન ફાંકાલાની 

ળકમતા યશરેી છે. ડીઝાસ્ટય કેરેંન્ડય પ્રભાણે ભે થી નલેમ્ફય ભદશનાઓ લાલાઝડા વાભેની તૈમાયીના છે. 

નફા ફાાંધકાભને થમેર નકુવાન જ (ખાવ કયીને નફા તથા જડાણલાા છત) ભાર વભરકતના 

ફાાંધકાભને થઇ નકુવાન ાછનુાં મતૃ્ય ુકાયણ ફને છે. યશે્ ાણના ફાાંધકાભને થમેર નકુળાની જ ર્જનશાવનભાાં 

દયણાભે છે. રક આજે ણ ૧૯૮૪ અને ૧૯૯૭ ના લાલાઝડાને માદ કયે છે કેભ કે, એ લખતે ઝડી લન 

ફકામ શત. અને અવાંખ્મ ધાવકુવલાા અને તયાલાા છાયા ઉડી ગમા શતા.  
 

૨.૪ ભ ૂકં  

  ભ ૂાંકની આગાશી ળકમ નથી તેથી તેની તીવ્રતા અને નકુવાની અંગેન અંદાજ ભાયી ળકામ 

નશી તેથી આ ફાફતે લધ ુકાજી/ તકેદાયી રેલામ તે જરૂયી છે. નભમદા જજલ્ર ભ ૂાંકના ઝન-૩ ભાાં 

વભાવલષ્ટ જજલ્ર છે. ભ ૂાંકના દષ્ષ્ટકણથી જઇએ ત જજલ્રાભાાં ળશયેી વલસ્તાયભાાં ાકા અને ફહભુાી 

ભકાન અસ્સ્તત્લ ધયાલે છે , અને ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં ાકા અને ફહભુાી ભકાન ઓછા અને ખાવ કયીને 

વવભેન્ટ, ભાટી અને રાકડાના કાચા ભકાનની ફાાંધણી ભટા પ્રભાણભાાં જલા ભે છે. આભ ભ ૂાંકના વાંદબે 

ળશયેી વલસ્તાયભાાં ગ્રામ્મ વલસ્તાય કયતાાં લધાયે અવયગ્રસ્ત થલાની ળકમતાલાા જણામ છે. જ વમદુામના 

રક ભ ૂાંક લેુ , દયમ્માન અને છી આમજન ફધ્ધ યીતે ફાાંધકાભ ભ ૂાંક વાભે ટકી ળકે તેલી ટેકનરજી 

યેકરપીટીંગ ફાાંધકાભથી ફનાલલાભાાં આલે ત નકુવાનની અવય ઓછી કયી ળકામ છે.  
 

૨.૫ દુષ્કા  

  જજલ્રાભાાં વયેયાળ ત્રણ થી ાાંચ લમભાાં એકાદ લમ દયમ્માન દેડીમાાડા , વાગફાયા અને 

જ ાંગર વલસ્તાયના તાલકુાઓભાાં ઓછા લયવાદને રીધે ાણીની અછત ેદા થામ છે. છેલ્રે દેડીમાાડા તથા 

વાગફાયા તાલકુાભાાં વને ૨૦૧૨ ની લામઋત્ત ુદયમ્માન ઓકટમ્ફય ૨૦૧૩ સધુી કુર ૨૫૩ થી ૩૦૨ ભી.ભી. 

લયવાદ ડરે આભ , તાલકુાભાાં કુર લયવાદ ઓછ શલાથી તાલકુાભાાં ાણી તથા ધાવચાયાની તાંગીએ ઉબી 

થમેર જેના વનલાયણ ભાટે ાણી યુલ્ા મજનાના ટેંકય દ્ન્રાયા ાણી યુલ્ યુ ાડલાભાાં આલેર છે.  

 

લમ જાશયે કયેર 
ગાભોની વખં્મા 

કાયણ અને આત્તતનુ ંમૂ આત્તતની ધટનાનો 
વભમગાો 

અવયગ્રસ્ત 
લસ્તી 

૨૦૧૨ ૭૩ 
ઓગષ્ટ ૨૦૧૩ સધુી કુર ૯૫ 

MM લયવાદ થમેર છે. 

એક લમ તાલકુાની 
તભાભ લસ્તી 

૨૦૧૩ ૩૯ ચાય ભાવ  
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૨.૬ એક વાથે ધણા ફધા રોકો એક્ઠા થામ ત્માયે જોખભ (ભેા અને ધાત્તભિક પ્રવગંો લગેયે)  

ક્રભ પ્રવગં/ભેાનુ ંનાભ સ્થ અંદાજીત રોકો જોખભ 
૧ દેલભગયી ભાતાન દેલભગય તા. વાગફાયા ૩,૦૦,૦૦૦ નાવબાગ, 

આગ, 
અક્લસ્ભાત, 

દદલાર ધ્લસ્ત 
થલી લગેયે 

૨ વળલયાવત્ર ભે જીત નગય તા. નાાંદદ ૧૫,૦૦૦ 
૩ બાદયલા દેલ ભે બાદયલા તા. વતરકલાડા ૧,૦૦,૦૦૦ 
૪ શૂાણેશ્વય ભે ગયા ૫૦,૦૦૦ 
૫ આવ ભાવની નલયાત્રી યાજીા ૨,૦૦,૦૦૦ 
૬ ળીતા ભાતાન ભે યાજીા ૧૫,૦૦૦ 
૭ ભશાકાી ભાતાન ભે યાજીા ૧૫,૦૦૦ 

 

 ૩. એચ.આય.લી.એ.ભાટેની ધ્ધત્તત (HRVA)  

  એચ.આય.લી.એ.ભાટે વલવલધ વાંદબમન ઉમગ કયલાભાાં આવ્યમ જેભાાં લી.ડી.એભ.ી ., 

ટી.ડી.એભ.ી., એવ.ડી.આય.એન. અને અન્મ વલબાગના યીસ્વ પ્રાનન ઉમગ કયલાભાાં આવ્યમા છે. આ 

ઉયાાંત જી.એવ.ડી.એભ.એ. ની લેફવાઇટ ઉયના ડટેા ભેલલાભાાં આવ્યમા છે. તાલકુા જીલ્રા સ્તયેની વલવલધ 

ભીટીંગ દયમ્માન ચચામ વલભળમ રાયા ણ વલશ્ર્રેણ ભાદશતી એકત્રીત કયલાભાાં આલી છે.  

 
૪. ક્ષભતાઓનુ ંત્તલશ્ર્રેણ, જોખભ અને વલેંદનળીરતા લગીકયણ  

  જેભાાં આવત ખતય ટાઇ યશરે શમ એલા અનેક જખભન વાભન જજલ્ર કયે છે. જખભ 

અને વાંબવલત અવય (વાંલેદનળીરતા) જ ખયેખય આલા જખભભાાંથી ેદા થતા શમ છે જે વભગ્ર યાજમને 

અવય કયતી ધટનાઓ કયતા ણ એકાદ ગાભ ભાટે થતી નાની ધટનાની અવયની ભાત્રા લધાયે થામ છે. 

નીચે દળામલેર કષ્ટકભાાં જીલ્રાના જખભ , ખતયા અને આવતની અવયના વલશ્ર્રેણના દયણાભન ટુાંક 

વાય દળામલલાભાાં આવ્યમ છે. આ વલશ્ર્રેણના આંકડા એવુાં દળામલે છે કે , જીલ્રા સ્તયે કયલાના આવિ 

આમજનભાાં ધયતીકાં અને યુ ભાટેના કામમરક્ષી પ્રવતબાલ તયપ ધ્માન પ્રથભ કેંન્રરીત કયવુાં જઇએ આલી 

ધટના ભાટેન કામમરક્ષી વતિબાલ યુ , કયાના તપાન અને ફાંધ તટૂલાની ધટનાના પ્રવતબાલ વાથે 

વાંકામેર છે. આવતની આલી ધટનાઓના ચક્કવ પ્રવતબાલન આગ , ઔધભગક અકસ્ભાત , ભશત્લના 

આંતયભાખાની વનષ્પતા અને ભકાન તટૂી ડલાની ધટનાઓન ણ ઉમગ કયી ળકામ છે.  

  દુષ્કા , ભકૂાં, તથા યુ જેલી ધટના ભાટે ખાવ મજનાઓ અસ્સ્તત્લભાાં છે. યાવામભણક અને 

ઔધભગક અક્લસ્ભાતની તજલીજ કયલી અને આલા જખભ વનલાયણ ભાટે અથલા તેને રગતી જરૂયી 

ટેકવનકર કામમલાશી ય ધ્માન કેંન્રરીત કયલાની આલશ્મકતા યશી છે.  
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૫. વલેંદનળીર તાલકુા તથા ગાભોની ત્તલગત  

  જજલ્રાભાાં ભકૂાં, યૂ,આગ, ઔધભગક અકસ્ભાત લગેયે જેલા જખભ ભાટે વાંલેદનળીર યશરે 

છે. જજલ્રાભાાં આલેર તાલકુા અને ગાભના જખભ અંગેની વલગત દયવળષ્ટ-૨ થી વભાવલષ્ટ છે.  
૬. વવંાધનોનુ ંત્તલશ્ર્રેણ 

  જજલ્રાભાાં વલવલધ આપત દયમ્માન પ્રવતવાદ આલા ભાટે વલવલધ પ્રકાયના ફચાલ 

વાધનની જરૂયીમાત ડતી શમ છે. જે ભકૂાં આગ , યૂ, અકસ્ભાત, લગેયે જેલી આપત દયમ્માન અધતન 

અને વક્ષભ વાધનની ઉરબ્ધીની વલગત દયવળષ્ટ-૬ થી વાભેર કયેર છે. 
૭. ક્ષભતા ત્તલશ્ર્રેણ 

યુ, લાલાઝોડા વાભેની ક્ષભતાઓની સણૂચ 

ક્રભ ત્તલગતો વખં્મા 
૧ જખભી ગાભ (દયવળષ્ટ-૨) ૪૪ 
૨ વયકાયી ધાવચાયા વપ્રામય - 
૩ વયકાયી તફીફી વેલા આનાય ૨૦ 
૪ અન્ન જથ્થ (વસ્તા અનાજની દુકાન) ૨૨૧ 
૫ ભળીન ફટ - 
૬ વાદી ફટ ૭૬ 
૭ ફટ ઓયેટય ૭૬ 
૮ રાઇપ જેકેટ ૪૦૦ 
૯ યીંગ ૨૨૩ 

  
                                       ભકંૂ વાભે ક્ષભતાઓની સણૂચ 

 

ક્રભ ત્તલગતો વખં્મા 
૧ ભકૂાં વાંબવલત ગાભ ૫૩૯ 
૨ અન્ન વપ્રામય વસ્તા અનાજની દુકાન ૨૨૦ 
૩ નવમ ૨૭૦ 
૪ ડમ્ય ૨૫ 
૫ ગેવ કટય ૧૫ 
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દુષ્કા વાભેની ક્ષભતાઓની સણૂચ 

ક્રભ ત્તલગતો વખં્મા 
૧ દુષ્કા વાંબવલત ગાભ ૫૩૯ 
૨ ભધ્મફાયા ાણી યુલ્ા શડેલક્લવમ - 
૩ ાણીના ટેન્કય વપ્રામય વયકાયી - 
૪ ાણીના ટેન્કય વપ્રામય ખાનગી - 
૫ શ ુદલાખાના ૧૪ 
૬ શ ુવાયલાય કેન્ર  ૧૭ 
૭ ાાંજયા ૦૧ 
૮ ઘાવચાયા વપ્રામય વયકાયી ૦૧ 
૯ અન્ન જથ્થ (વસ્તા અનાજની દુકાન) ૨૨૧ 
૧૦ વવલીર વપ્રામ ગડાઉન ૦૧ 

 

ઉયના આંકરનભાાં એ જલા ભે છે કે , યાંયાગત યીતે વાંબવલત વાંકટ જેલા કે , દુષ્કા, 

યુ, લાલાઝડુાં અને ભકૂાં ભાટે તાલકુા સ્થે કુળ ભાનલ વાંદા , માંત્ર અને વાંળાધન ધ્લાયા ક્ષભતા 

વલકાવના પ્રમાળ પ્રગવતભાાં છે. 

રોકોની યંયાગત યીતે આત્તિઓ વાભનો કયલાની ક્ષભતા 

 

ક્રભ આત્તિ લૂમ ચેતલણી લૂમ તૈમાયી ળરૂઆતનો યીવોન્વ 

૧ યુ વમદુામ ધ્લાયા ાણીના 
સ્તય ય નજય યાખલી 

નક્કી કયેરા ઉંચા સ્થે 
સ્થાાંતય અને ફચાલ 
ટુકડીઓની તૈમાયી 

ળધ અને ફચાલ , 

પ્રાથવભક વાયલાય 

૨ લાલાઝડુ અગયીમાનને યણભાાં ન 
જલાાં ર્જણ કયલી 

વરાભત સ્થની ઓખ , 

સ્થાાંતય 
ળધ અને ફચાલ , 

પ્રાથવભક વાયલાય  
૩ ભકૂાં ના વરાભત સ્થની ઓખ ળધ અને ફચાલ , 

પ્રાથવભક વાયલાય 
૪ દુષ્કા ાંચાગના આધાયે 

લયવાદનુાં આંકરન , જે્ 
ભદશનાભાાં લન અને 
લાદની દદળા અને 
ગવતના આધાયી આંકરન 

ઘાવચાયા અને અનાજ 
વાંગ્રશ, કુલા અને તરાલ 
ાણીના લયાળના વનમભ 
ધડલા 

ાાંજયા, યફ અને 
ઘાવચાયા ડે ળરૂ 
કયલા 

૫ ઔદ્યભગક/  
કેવભકર 

આકસ્સ્ભક શમ છે રકને વરાભત સ્થે ખવી 
જલા તાકીદ કયલી. 

એન.ટી.ડટવ/ પ્રાથવભક 
વાયલાય 
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૮. HRVA ત્તલશ્રેણ અંગેની બરાભણો 

 

  જજલ્રાભાાં જલા ભતાાં જખભ વાભે લૂમ તૈમાયી અને જખભ વાભે પ્રવતવાદ આલા 

ભાટેની ક્ષભતા ય વલળે ધ્માન આલાની જરૂયીમાત છે.  જીલ્ર જ્માયે ભકૂાં ઝન-૩ ભાાં વભાવલષ્ટ છે. 

ત્માયે તેના ભકાન અને અન્મ ફાંધકાભ ભકૂાં પ્રવતયધક ફને તે જરૂયી છે . જીલ્રાભાાં યુ વાભે પ્રવતવાદ 

આલા ભાટેના વાધન તથા ભાનલ વાંવાધનની ઉણ લતામમ છે જે પ્રતમતા તયપ કાભ થામ તે જરૂયી છે. આ 

ઉયાાંત જન વમદુામભાાં લૂમ તૈમાયી અંગે વલવલધ ભાધ્મભ થકી વભજ વલકળે તે પ્રકાયના પ્રમાળ આલકામમ 

છે. ગજુયાત યાજ્મ આવિ વ્યમલસ્થાન વિાભાંડ ધ્લાયા યાજ્મભાાં અભરી ફનેર આપત જખભ 

વ્યમલસ્થાન કામમિભ અન્લમે મજના તૈમાય કયલા રક્ષી , ક્ષભતા લધમનરક્ષી તથા જનર્જગવૃતરક્ષી કાભગીયી 

અભરભાાં છે.  
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પ્રકયણ-૩ 

આત્તિ વ્મલસ્થાનુ ંભાખુ ંયાજ્મ અને જીલ્રા કક્ષાએ 

૩.૧  ડીસ્રીક્ટ ક્રામવીવ ભેનેજભેન્ટ ગૃ:  

ક્રભ નાભ શોદ્દો  કચેયી પોન ન.ં ભોફાઇર ન.ં 
૧ શ્રી આય. એવ. વનનાભા જજલ્રા કરેક્લટય ચેયભેન ૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧ 
૨ ડૉ. જીન્વી આય. વલરીમભ ડી.ડી.ઓ. લાઇવ 

ચેયભેન 

૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧ 

૩ શ્રી ભશને્ર ફગડીમા ડી.એવ.ી. વભ્મ ૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૭ 

૨૨૨૧૩-૧૫ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬ 

૪ શ્રી ડી.કે.ફાયીમા વનલાવી અવધક 
કરેક્લટય 

કસ્ન્લનીમય ૦૨૬૪૦-૨૨૨૩૨૬ ૯૯૭૮૪૦૫૧૮૮ 

૫ શ્રી આય.એભ.ચોધયી ડેપ્યટુી કરેક્લટય વભ્મ ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૬૨ ૯૭૧૨૮૪૧૦૮૯ 
૬ શ્રી જી.આય.ધાકયે વનમાભક જજલ્રા 

ગ્રાભ વલકાવ 
એજન્વી, નભમદા 

ભેમ્ફય 
વેિેટયી 

૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૭૯ ૯૮૨૪૨૨૫૫૦૪ 

૭ શ્રી કે. એભ. યાજતુ ભાભરતદાય 
દડઝાસ્ટય 

વભ્મ  ૦૨૬૪૦-૨૨૪૦૦૧ 

૨૨૪૯૧૧ 
૯૫૩૭૯૦૯૩૯૩ 

૮ શ્રી લામ.આય.ગાદીલારા  જજલ્રા ભાદશતી 
અવધકાયી 

વભ્મ ૦૨૬૪૦-૨૨૪૦૩૮ ૯૪૨૮૬૯૪૯૭૬ 

૯ ડ. કે. ી. ટેર મખુ્મ જજલ્રા 
આયગ્મ અવધકાયી 

વભ્મ ૦૨૬૪૦-૨૨૧૮૦૬ ૭૫૭૩૯૭૨૯૪૮ 

૧૦ ડ.વાંગીતાફેન એન.યીખ વીલીર વિન વભ્મ ૦૨૬૪૦-૨૨૦૦૩૦ ૯૪૦૮૭૦૮૦૨૧ 
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૩.૨ આગાશી અને લૂમ ચેતલણીની વસં્થા વ્મલસ્થા  

ઘટના ત્તનમતં્રણ વચંાય તતં્ર :  

કઇણ આવિના અવયકાયક વનમાંત્રણ ભાટે વાંચાય ભાટે વ્યમલસ્થા અત્માંત ભશત્લની ફાફત 

ફની ર્જમ છે. આવિ દયમ્માન આવિ વ્યમલસ્થાન ટીભ ધ્લાયા અનાલલાભાાં આલતી વાંચાય વ્યમલસ્થા 

પ્રણારી નીચે આેરી છે. 

આવિના દયણાભે કે તેની અવયને રીધે કઇ વાંચાય વ્યમલસ્થાન ુઆંતયભાખુાં ખયલાઇ 

ર્જમ/ તટુી ડ ેતેલા વાંજગભાાં , દૂય વાંચાય કામમ વલળેદનુાં નેતતૃ્લ રેતી વ્યમસ્ક્લત , આવિ વ્યમલસ્થાનની 

અવયકાયક કાભગીયી ભાટે ખરેર કે અલયધ લગયની વાંચીય વ્યમલસ્થા સવુનવિત કયલા ભાટે આલી વલરત કે 

આંતયભાખાનુાં તાત્કાભરક નુ: સ્થાન સવુનવિત કયળે: એકીકૃત યેદડમ વાંચાય વ્યમલસ્થા (વવન્થેવાઇઝડ 

યેદડમ કમ્યવુનકેળન)  

- ટેભરપન 

 તભાભ વનમાંત્રણ કક્ષ ખાતે ટેભરપન યૂા ાડલાભાાં આલેર છે. 

- લૈકચ્લ્ક વાંચાય વ્યમલસ્થા 

 વાંચાય વ્યમલસ્થા વલરત/ વાંચાય વ્યમલસ્થા આંતયભાખુાં તટૂી ડલાને રીધે તભાભ વ્યમલસ્થા 

 વલરત અને વાંચાય તાંત્ર ્ થઇ ર્જમ એલી ણ દયસ્સ્થતી ઉબી થલાની વાંબાલના શમ છે. 

 વાંચાય વ્યમલસ્થા ખયલાઇ ર્જમ તેલા પ્રવાંગે આલી વાંચાય વલરત/આંતયભાખુાં કામમયત ફને તે 

 યીતે નુ:સ્થાવત થઇ ર્જમ ત્માાં સધુી દયસ્સ્થતીની ગાંબીયતાને રક્ષભાાં રઇને નીચેની લૈકચ્લ્ક 

 વ્યમલસ્થાન ઉમગ કયલાભાાં આલળે. 

- વેટેરાઇટ વાંચાય વ્યમલસ્થા: એક લખત તભાભ વાંચાય વ્યમલસ્થા ખયલાઇ ર્જમ કે તયત જ વેટેરાઇટ 

 વાંચાય વ્યમલસ્થા ચાલ ુકયી દેલાભાાં આલળે. આલી વલરત તભાભ પ્રવાંગે ચાલ ુયશ.ે 
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પ્રકયણ -૪ 

યોકથાભ અને ઉળભન કામમમોજના (Prevention and Mitigation Measures) 
આવતની અવય  ધટાડલા ભાટે યકથાભ અને ઉળભન ની કાભગીયી અને ભફન 

ભાખાગત કામો કયલા. ભાખાગત કાભભાાં ફાાંધકાભ અને આનવુાંભગક કાભગીયી જે જખભ શવ ુકયલાભાાં 

ભદદ કયે છે. ભફન ભાખાગત કામોભાાં જનર્જગવૃત , ક્ષભતાલધમન, વ્યમલશાયભાાં ફદરાલ , વરાભતીના વનમભ 

ઘડલા અને રાગ ુકયલા જેલા કામો કયલાભાાં આલે છે. 

ઉળભન (ભીટીગેળન) ના કામો નીચે મજુફ ફે પ્રકાયના છે. 

- ભાખાગત કામો:- સ્થ ય ફાાંધકાભ અને એંન્જીનીમયીગ, બોવતક કાભ.  

- ભફન ભાખાગત કામો :- અભ્માવ , વાંળધન , વનમભ , વનવતઓ , ક્ષભતાલધમન , જનર્જગવૃત રક્ષી 

કાભગીયી. દયેક વલબાગ તાની કામમ મજનાભાાં આલા કામો વભાવલષ્ટ કયે તેનુાં વાંકરન અભર 

કયનાય કયી ળકે. આલા કાભની લાવિક વભીક્ષા કયી તેભાાં જરૂયી સધુાયા લધાયા કયલાભાાં આલળે.  
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યૂના ઉળભન ભાટે ફીન ભાખાગત ગરાઓં  

ટાસ્ક પ્રવ્રતૃ્તત અભર કયનાય ત્તલબાગ ળરૂ કયલાની તાયીખ ણૂમ કયલાની 
તાયીખ 

ભયાભત, 
વપાઇ 

લયવાદના ાણીના 
વનકાર ભાટે ગટય , 
ડ્રનેેજ અને કેનારની 
ભયાભત કયલી. 

નગયાભરકા, ગ.ુા. 
અને ગ.વ્યમ. ફડમ 
નભમદા વલબાગ , 
આય.એભ.ફી. 

ભે-૨૦૧૮ જુન-૨૦૧૮ 

તારીભ 
રાયા 
કુળતા 
વલકવાલલી. 

સ્માંભ વેલક અને 
તયલૈમાની તકનીકી 
કુળતાઓ ભાટે ખાવ 
તારીભ આમજન કયી 
ક્ષભતા લધમન કયવુાં 
અને કુળતા 
વલકળાલલી. 

ડી.ડી.એભ.વી., 
જી.એવ.ડી.એભ.એ., 
નગયાભરકા, ભરવ  

એવપ્રર-૨૦૧૭ ભાચમ-૨૦૧૮ 

આવત 
વ્યમલસ્થાને 
મખુ્મ પ્રલાશ 
વાથે જડલ 

જજલ્રા સ્તયે ચારતા 
વમદુામ આધાદયત 
કામમિભ વાથે આવત 
વ્યમલસ્થાન 
કાભગીયીના વાંકરન 
અંગે સસુ્ન્શ્રત કયવુાં. 

તભાભ રાઇન 
દડાટમભેન્ટ મખુ્મત્લે 
DRDA/ICDS/વળક્ષણ 

એવપ્રર-૨૦૧૭ ભાચમ-૨૦૧૮ 

EW લૂમ ચેતલણી 
વ્યમલસ્થાને ભજબતુ 
ફનાલી 

કરેકટય કચેયી , પ્રાાંત 
કચેયી, આઇ.એભ.ડી. , 
ડી.ઇ.ઓ.વી.  

એવપ્રર-૨૦૧૭ 
 

ભાચમ-૨૦૧૮ 

ભેડીકર ળાાઓ, ફહભુાી 
બલન, શસ્સ્ટર અને 
વાંબવલત જખભ 
ધયાલતા સ્થ ય 
કામમયત શાથ ધયલી. 

કરેકટય કચેયી , વળક્ષણ 
વલબાગ, આયગ્મ 
વલબાગ  

એવપ્રર-૨૦૧૭ 
 

ભાચમ-૨૦૧૮ 

વમદુામ 
આધાદયત 
આાવત 
વ્યમલસ્થાન 

સ્થાવનક વલબાગભાાં 
જખભ અને 
વાંલેદનળીરતા, આવત 
વનલાયણની જરૂયીમાત 
પ્રવતવાદ આલાની 
ક્ષભતા અને વભજ 
વલકવાલલી. 

ભશસેરુ વલબાગ , ળશયેી 
વલકાવ વલબાગ , 
જી.એવ.ડી.એભ.એ. 
ાંચામત વલબાગ 

એવપ્રર-૨૦૧૭ 
 

ભાચમ-૨૦૧૮ 
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યુના ઉળભન (ભીટીગેળન ) ભાટે ણફન ભાખાગત ગરાઓં 

ટાસ્ક પ્રવ્રતૃ્તત અભર કયનાય ત્તલબાગ ળરૂ કયલાની તાયીખ ણૂમ કયલાની 
તાયીખ 

ભયાભત, 
વપાઇ 

લયવાદના ાણીના 
વનકાર ભાટે ગટય, 
ડ્રનેેજ અને કેનારની 
ભયાભત કયલી. 

નગયાભરકા, ગ.ુા. 
અને ગ.વ્યમ.ફડમ નભમદા 
વલબાગ, આય.એન્ડ 
ફી.સ્ટેટ અને ચામત 

એવપ્રર-૨૦૧૮ 
 

જુન-૨૦૧૮ 

સ્થાવનક 
વાંવાધધાન 
વલકવલલા 
અને 
ઓખલા 

યાંયાગત વાભન 
કયલાના વાધન અને 
કોળલ્મન વલકાવ 
કયલ દા.ત. તયાા 

DDMC, યલુક ભાંડ 
અને એન.જી.ઓ. 

એવપ્રર-૨૦૧૭ 
 

ભાચમ-૨૦૧૮ 

શ ુ
આયગ્મ 

શઓુની વરાભતી 
અંગે ર્જગ્રવૃત 

શુારન અને ગ્રાભ 
વલકાવ વલબાગ 

ભે-૨૦૧૭ ઓગસ્ટ-૨૦૧૮ 

 
લાલાઝોડાના ઉળભન (ભીટીગેળન) ભાટે ભાખાગત ગરાઓ  

ટાસ્ક પ્રવ્રતૃ્તત અભર કયનાય ત્તલબાગ ળરૂ કયલાની તાયીખ ણૂમ કયલાની 
તાયીખ 

વરાભત 
ફાાંધકાભ 

લાલાઝડાથી 
અવરાભત ભકાન અને 
ર્જશયે બલનની ઓખ 
કયલી અને તેન ુ
લાલાઝડા વાભે 
ભજબતુી ફક્ષલી. 

ભાગમ અને ભકાન 
ટી.ડી.એભ.વી. 
એવ.ડી.એભ. 

એવપ્રર-૨૦૧૭ 
 

જુન-૨૦૧૮ 
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લાલાઝોડાના ઉળભન (ભીટીગેળન) ભાટે ણફન ભાખાગત ગરાઓ  

ટાસ્ક પ્રવ્રતૃ્તત અભર કયનાય ત્તલબાગ ળરૂ કયલાની તાયીખ ણૂમ કયલાની 
તાયીખ 

વાંદેળા 
વ્યમલશાયની 
ધ્ધવત 
વલકવાલલી. 

DEOC/ અને તાલકુા 
કાંરરરૂભ તથા ગાભ 
કક્ષા સધુી લૂમ 
ચેતલણી વ્યમલસ્થાને 
ભજબતૂ ફનાલલી. 

તાલકુા કાંરરરૂભ, 
ાંચામત, વવિંચાઇ 

એવપ્રર-૨૦૧૮ 
 

જુન-૨૦૧૮ 

ભજબતૂી 
કયણ 

નફી ગણુલતાલાા 
ભફલ્ડીંગ/ શડીંગ ભાટે 
નટીવ આલી અને 
વનમાંત્રણ કયવુાં. 

ભાગમ અને ભકાન, 
નગયાભરકા 

એવપ્રર-૨૦૧૮ 
 

જુન-૨૦૧૮ 

 
ભકંૂના ઉળભન (ભીટીગેળન) ભાટે ભાખાગત ગરાઓ  

ટાસ્ક પ્રવ્રતૃ્તત અભર કયનાય ત્તલબાગ ળરૂ કયલાની તાયીખ ણૂમ કયલાની 
તાયીખ 

ક્ષભતા લધમન  EOC/ERC નુાં 
ફાાંધકાભ તથા 
ભજબતુી કયણ 

ભશસેરુ વલબાગ, ભાગમ 
અને ભકાન 
જી.એવ.ડી.એભ.એ. 

ર્જન્યઆુયી દડવેમ્ફય 

ભજબતુીકયણ નફા ભકાન અને 
ખાનગી ભફલ્ડીંગ  
(ળાા, ફેંક, 
ળીંગ વેન્ટય 
લગેયે) નુાં યેરરપીટીંગ 
કયાલવુાં. 

ભશસેરુ વલબાગ, ભાગમ 
અને ભકાન 

ર્જન્યઆુયી દડવેમ્ફય 

ભજબતુીકયણ અવત નફા અને 
જિયીત ભકાન 
અને ભફલ્ડીંગ 
ઓખલા અને 
ધયાળમી કયલા. 

ભશસેરુ વલબાગ, ભાગમ 
અને ભકાન. 
એવ.ડી.એભ. 

ર્જન્યઆુયી દડવેમ્ફય 
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ભકંૂના ઉળભન (ભીટીગેળન) ભાટે ણફન ભાખાગત ગરાઓ  

ટાસ્ક પ્રવ્રતૃ્તત અભર કયનાય ત્તલબાગ ળરૂ કયલાની તાયીખ ણૂમ કયલાની 
તાયીખ 

તાભરભ ભકૂાં પ્રવતયધક 
ફાફત અંગે આદકિટેકટ, 
એચ્ન્જનીમય, કદડમા 
કાયીગયનુાં ક્ષભતાલધમન 

નગયાભરકા, 
ડી.ડી.એભ.વી., અને 
ભાગમ અને ભકાન 

એવપ્રર-૨૦૧૭  પેબ્રઆુયી-૨૦૧૮ 

ભફલ્ડીંગ 
કડન 
અભર 

તભાભ ફાાંધકાભભાાં 
ભકૂાંીમ વરાભતી 
વફાંધીત વનતીવનમભનુાં 
ચસુ્ત ારન કયાલવુાં. 

નગયાભરકા, 
ડી.ડી.એભ.વી., અને 
ભાગમ અને ભકાન 

ભાચમ-૨૦૧૭ પેબ્રઆુયી-૨૦૧૮ 

કલામત 
શાથ ધયલી 

ળાાઓ, શસ્સ્ટર 
અને ર્જશયે બલન ભાટે 
ભકડ્રીર કયલી. 

DPEO/CDHO/DEO/ 
ભાભરતદાય 

ભાચમ-૨૦૧૭ પેબ્રઆુયી-૨૦૧૮ 

 
દુષ્કાના ઉળભન (ભીટીગેળન) ભાટે ભાખાગત ગરાઓ  

ટાસ્ક પ્રવ્રતૃ્તત અભર કયનાય ત્તલબાગ ળરૂ કયલાની તાયીખ ણૂમ કયલાની 
તાયીખ 

ાણી વાંગ્રશ 
અને 

પ્રવ્રવૃતઓને 
લેગ 

આલ 

કુાંટુાંફ સ્તયે ભકાનભાાં 
અને ર્જશયે બલનભાાં 
લયવાદી ાણીના 
વાંગ્રશનુાં ફાાંધકાભ 
કયાલવુાં 

લનવલબાગ, ગ્રાભ 
વલકાવ અને ાંચામત 

ભાચમ પેબ્રઆુયી 

ાણી વાંગ્રશ 
અને 

પ્રવ્રવૃતઓને 
લેગ 

આલ 

વામદુાવમક સ્તયે 
લયવાદી ાણીના વાંગ્રશ 
ભાટે તાલ, ખેત 
તરાલડી અને 
ચેકડભેનુાં ફાધાંકાભ 
કયાલવુાં. 

ગ્રાભ વલકાવ અને 
વવિંચાઇ વલબાગ 

ભાચમ પેબ્રઆુયી 
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દુષ્કાના ઉળભન (ભીટીગેળન) ભાટે ણફન ભાખાગત ગરાઓ 

ટાસ્ક પ્રવ્રતૃ્તત અભર કયનાય ત્તલબાગ ળરૂ કયલાની તાયીખ ણૂમ કયલાની 
તાયીખ 

ગાભની 
ઓખ 
કયલી. 

અછત અને દુષ્કા 
વનલાયણના કાભની 
સભૂચ ફનાલલી અને 
સ્થ તાયલલા 

ખેતીલાડી વલબાગ, 
ાંચામત, લન વલબાગ 

ભાચમ પેબ્રઆુયી 

કૃ્રવ રક્ષી 
ભાદશતી 
આલી 

ઓછા લયવાદભાાં 
દુષ્કાભાાં ટકી ળકે 
તેલા ાક ભાટે 
ખેડતૂને ભાદશતગાય 
કયલા અને ાણીના 
કયકવયયકુત ઉમગ 
ભાટે 

ખેતીલાડી વલબાગ, 
ાંચામત, લન 
વલબાગ, વવિંચાઇ 

ભાચમ પેબ્રઆુયી 
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પ્રકયણ-૫ 
લૂમ તૈમાયી કામમ મોજના 

૫.૧ ક્ષભતા લધમન પ્રાન  

આવિ વ્યમલસ્થાનભાાં ક્ષભતાલધમન ભાટે નીચે મજુફની તારીભનુાં આમજન કયવુાં.  

 ળધ અને ફચાલ 

 લૂમ ચેતલણી 

 સ્થાાાંતય 

 નકુળાન અને આકયણી 
૫.૨ તારીભ જરૂયીમાત ત્તલશ્ર્રેણ  

  તારીભથી વ્યમસ્ક્લત અને વમશુનાાં જ્ઞાન , આલડત અને વ્યમલશાયભાાં ફદરાલ આલે છે. 

બાલાત્ભક અને જ્ઞાનાત્ભક ાવાઓભાાં અવય થામ છે. જેથી વ્યમસ્ક્લત અને વમશુની કાભગીયી લધ ુવાયી ફને છે. 

આ ભાટે અગાઉથી તારીભની જરૂયીમાત ઓખલી અને તેના આધાયે તારીભ અને ક્ષભતા લધમનનુાં 

આમજન કયવુાં.  

 લતમભાન તારીભની વભીક્ષા કયલી. 

 કામમ વલશ્ર્રેણ ( નલા અથલા વ્યમલસ્થાભાાં કયેર સધુાયા લધાયા) 

 તારીભની જરૂયીમાતની ઓખ કયલી. 

 તારીભની જરૂયીમાતનુાં વયલૈયુાં 

 તારીભની લૈકચ્લ્ક વ્યમલસ્થા નક્કી કયલી. 

 તારીભના ખચમ-રાબનુાં વલશ્ર્રેણ કયવુાં. 

 વલવલધ વલબાગ ભાટે કયલાની તારીભ 

વલવલધ વલબાગનાાં અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની તારીભની જરૂયીમાત ઓખીને તેના 

આધાયે તેભના ભાટે તારીભ કામમિભ ગ્લલાભાાં આલે છે. આ પ્રદકમાથી તારીભ ભાટેનાાં વલમ અને 

પ્રદિમાઓ તાયલી ળકામ છે. 

દયેક વલબાગે તાના સ્તયે આવત વ્યમલસ્થાને ભજબતુ કયલા ભાટે તારીભ કામમક્ર્ભની સભૂચ 

અને વભમવાયણી ફનાલલા વદિમ છે. વાભાન્મ યીતે આ પ્રદિમા જજલ્રા કે યાજમ સ્તયેથી થામ છે. તાલકુા 

સ્તયે તારીભની જરૂયીમાત ઓખી તે મજુફની તારીભનુાં આમજન કયી લધ ુવાયી ગણુલતારક્ષી તારીભનુાં 

આમજન થામ છે.  

 અત્માય સધુીના અનબુલભાાંથી દયેક વલબાગ ભાટે નીચે મજુફના તારીભ કામમિભ શાથ 

ધયલાભાાં આલે છે.  

I. વલવલધ સ્તયે આવત વ્યમલસ્થાન ઓયીમન્ટેળન 
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II. રીવ, સ્લાસ્થમ , ભશસેરુ , ાંચામત ગ્રાભ વલકાવ , લન વલબાગ લગેયે ભાટે , આગ વરાભતી 

અંગેની કોળલ્મ વચૃ્ધ્ધ તારીભ કામમક્ર્ભ.  

  

III. ઇભયજન્વી યીવન્વ વાથે વાંકામેર વલવલધ યવુનટ જેલાાં કે , રીવ , નગયાભરકા પામય 
ભિગેડ, શભગાડમ, જી.આય.ડી., એન.એવ.એવ. લગેયે ભાટે ળધ અને ફચાલ તારીભ. 

IV. વાધન અને માંત્રની ર્જલણી અને ઉમગ. 
 
V. વલવલધ વમશુ જેલાાં કે વળક્ષક , આંગણલાડી કામમકય , ભ.બ.મ વચારક , વ્યમાજફી બાલના 

દુકાનદાય લગેયે ભાટે પ્રાથવભક વાયલાય અને આયગ્મ તારીભ 
 

ખાવ તારીભ: વલબાગીમ તારીભ વવિંચાઇ અન્મ દશતધાયક ભાટે પ્રાસ્તાવલક , લૂમ તૈમાયી , પ્રવતબાલ , 
ઉળભન (ભીટીગેળન), યકથાભ લગેયે અંગે તારીભ જી.આઇ.ડી.એભ ખાતે થામ છે.  
 

 ાંચામત, વમદુામ ભાટે, CBDP યાશત, નકુળાન આંકાયણી અને લતયના વનમભ અંગે તારીભ. 
 NGOs, અને CBOs/SHGs, CBDP, વન:વશામતા અને જખભ આંકરન 
 વમદુામનાાં કામમદ ભાટે ળધ ફચાલ , પ્રાથવભક વાયલાય , વરાભત સ્થે ખવેડલાની 

ધ્ધવતઓ, લૂમ ચેતલણી લગેયે અંગે.  
 

૫.૩ તારીભ આમોજન વ્મલસ્થા  
કામમ પ્રવ્રતૃ્તત જલાફદાય ત્તલબાગ 

તારીભ 
જરૂયીમાતનુાં 
વલશ્ર્રેણ 

આવિ વ્યમલસ્થાનભાાં વલબાગની ભવૂભકા અને 
જલાફદાયીઓની ઓખ કયલી. 

 ભશસેરૂ અને ડપે્યટુી કરેકટય 
 વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 
 ભશસેરૂ વલબાગ 
 જી.એવ.ડી.એભ.એ./જી.આઇ.

ડી.એભ. 
 તભાભ કામમપ્રણારી મજુફના 

વલબાગ 
 ર્જશયે ક્ષૅત્ર 
 ખાનગી ક્ષૅત્ર 
 એન.જી.ઓ. અને અન્મ 

વાંગ્ન 

વલબાગની ભવૂભકા અને જલાફદાયીઓને આગ 
રઇ જલા ભાટે વલવલધ દશતધાયકની ઓખ કયલી. 
તારીભ જરૂયીમાત વલશ્ર્રેણ વતત ચાલ ુયાખવુાં. 
તારીભની જરૂયીમાત મજુફ તારીભની દડઝાઇન 
તૈમાય કયલી. 
વાંવાધનની વ્યમલસ્થા કયલી. 
તારીભ કયલી. 
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૫.૪ એજન્વીઓની ભદદ દયમ્માન પ્રોટોકોર વ્મલસ્થા 
  જજલ્રાની ક્ષભતા ફશાય આવત વાભન કયલાન આલળે. ત્માયે યાજમ તથા કેન્ર વયકાયની 
ઉરબ્ધ અન્મ એજન્વી જેલી કે NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIR FORCE ની જરૂયી પ્રટકર વાથે યાજમ 
સ્થે SEOC ના વાંણૂમ વાંકરનભાાં યશી ભદદ રેલાભા આલળે.  
 
૫.૫ ફચાલ વાધનોની ઓખ અને જથ્થોની ચકાવણી 
  આવત પ્રવતવાદ ભાટે યાજમ વયકાયશ્રી રાયા લખત લખત આલાભાાં આલેર ફચાલ 
વાધન જેલા કે પામય ઓટય િાઉજય પામય ટેન્ટય ઇભયજન્વી પ્રટેફર રાઇટ , રાઇપ જેકેટ , જેવેફી કેન 
લગેયે જેલા વાંવાધનની માદી તૈમાય કયી તેભની ઉરબ્ધીની બવતક અને કામમયીત સ્સ્થતીભાાં યાખલાભાાં 
આલે છે. જેની ચકાવણી કયલાભાાં આલે છે.  
 

૫.૬ ચેતલણી તતં્રની ચકાવણી કયલી.  

  જજલ્રા કક્ષાના કાંરર રૂભને ભતા લૂમ ચેતલણી અંગેના વાંદેળા અંગે સચુારૂ રૂથી સ્ષ્ટ 
યીતે તાલકુા અને ગ્રામ્મ સ્તય સધુી શોંચે તે ભાટેની 
૧.  યાજમ કાંરર રૂભ (SEOC)  
૨.  જજલ્રા કાંરર રૂભ (DEOC)   
૩.  તાલકુા કાંરર રૂભ ( TEOC) ભાટે તભાભ કાંરર રૂભ લચ્ચે આંતદયક વાંકરનની ચકાવણી કયલાભાાં આલે 
છે.  
 
૫.૭ ત્લયીત પ્રત્તતવાદ ટીભો લચ્ચેનુ ંવકંરન  
   જજલ્રાભાાં કઇ ણ વભમે ધટતી ધટના દયમ્માન આલાના થતાાં પ્રવતવાદ ભાટે નીચે 
મજુફના વલબાગ ાવે ઇભયજન્વી ટીભનુાં આતદયક વાંકરન ચકાવણી 
૧. આયગ્મ વલબાગ 
૨. રીવ વલબાગ 
૩. નગયાભરકા – પામય ઇભયજન્વી વલબાગ 
 
૫.૮ સ્લૈચ્ચ્િક વસં્થાઓ અને અન્મ રશત ધાયકો વાથે વકંરન  
  જજલ્રાભાાં કઇ ણ આવત દયમ્માન પ્રવતવાદ યાશત ફચાલ નુલવમન પ્રાથવભક વાયલાય 
લગેયે જેલી કાભગીયી દયમ્માન સ્લૈચ્ચ્છક વાંસ્થાઓ તથા અન્મ દશત ધાયકન ભશત્લનુાં મગદાન યશતે ુાં શમ છે. 
જજલ્રાભાાં આલેરા સ્લૈચ્ચ્છક વાંસ્થાઓને દશત ધાયકની માદી દયવળષ્ટભાાં વાભેર છે.  
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૫.૯ યુ અને લાલાઝોડા વાથે ઋત ુગત લુમ તૈમાયી  
  યુ અને લાલાઝડા વાભે લુમ તૈમાયીના બાગ રૂે અવયગ્રસ્ત ફનતા ગાભભાાં સ્થાતય 
કયલાની જરૂયીમાત જણામ તેલા વજગભાાં ગાભ સ્થે સ્થાવનક સ્થે ઉરબ્ધ લૈકચ્લ્ક સ્થાનની લૂમ 
ચકાવણી કયી રેલાભાાં આલે અને કટક્લટીના વભમે યૂતી યાળન યુલ્ાની ણ આગતયી વ્યમલસ્થા ભાટે 
તભાભ ગરા બયલાભાાં આલે છે. તેભજ જજલ્રા તાલકુા અને ગ્રામ્મ સ્થના આવત વ્યમલસ્થાન કાભગીયી 
વાથે જડામેર તભાભ સ્થેના રક લચ્ચે આંતદયક વાંકરન લધ ુભજબતુ યીતે જડલાભાાં આલે છે.  
 
૫.૧૦ લૂમ ચેતલણી વ્મલસ્થા (EWS) અને આત્તત ફાદની સચુનાઓ  
  ધણીલાય એવ ુફને કે આવત અંગેન વાંદેળ અને ચેતલણી અંતદયમા જગ્માએ યશરેા રક 
સધુી વભમવય શચાડી ળકાત નથી. અમકુલાય આવત શરેા અને દયમ્માન અપલાઓના કાયણે શચતી 
ભાદશતી રકભાાં ગબયાટ અને ગેય વભજ પેરાલે છે. તેથી મગ્મ વભમે , સ્ષ્ટ મગ્મ વમશુને ચેતલણી વાંદેળ 
શોંચડલાથી આવતની અવય ઓછી કયી ળકામ છે. વલશ્વાવાત્ર ભાદશતી વભમવય શોંચડલા ભાટે ICS 
ભશત્લની છે.  
  
૫.૧૧ આત્તિ ફાદની સચૂનાઓ  

વકંટના પ્રકાય યુ લાલાઝોડંુ ભકંૂ દુષ્કા કેત્તભકર અને 
ઔધોણગક દુધમટનાઓ  

જલાફદાય વલબાગ  DEOC, ભાભરતદાય કચેયી અને તા.વલ.અ. 
આલયી રીધેર ગાભ જે-તે વાંકટના જખભ વાંબવલત ગાભ 
ચેતલણી અને વાંદેળા ન 
શચતા શમ અથલા 
શચડલાના મશુ્કેર 
શમ તેલા 
ગાભ/લવાશત  

જે વમદુામ ગાભભાાં દુય યશ ેછે. દા.ત. ભાછીભાય, ભી્ા કાયીગય, ભારધાયી 
લગેયે 

વભમભમામદાભાાં 
ચેતલણીના વાંદેળા 
શચલા ભાટેના જરૂયી 
ગરાઓ. 

કામમદભાાં ગાભભાાં દૂય લવલાટ કયતા દયલાયન વભાલેળ કયલ અને વાંદેળા 
વ્યમલશાયની વ્યમલસ્થા ગ્લલી. 

 
૫.૧૨ આગોતયી વ્મલસ્થા  
  જમાયે આવિ આલે ત્માયે યુતી વાધન વાભગ્રી , માંત્ર , વાધન ન શમ ત રકની 
જરૂયીમાતને શચી લલાભાાં અંતયામ આલે છે. આગતયી વ્યમલસ્થા કયલાથી મશુ્કેરીને ભશદઅંળે વનલાયી 
ળકામ છે. મગ્મ યીતે ”સ્ટક ાઇર” કયલાથી ત્લયીત ભદદ કયલાભાાં વયતા યશ ેછે.  
આગતયી વ્યમલસ્થા ભાટે ભશત્લનાાં ચાય ગરાાં છે; 
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 વલસ્તાય અને વાંકટ અનવુાય જરૂયી વાભગ્રીની સભૂચ તૈમાય કયલી. આ ભાટે વલસ્તાયના રકની 
વન:વશામતા, લયાળ અને વાંસ્કૃ્રવતને ધ્માને રેલા.  

 જે વાધન વાભગ્રી એક્ી કયલાની છે તેની ગણુલતા અને ભાનાાંક ધ્માને રેલા જઇએ જેથી 
ગણુલતાલાી વાભગ્રી એકત્રીત થામ. 

 આલી વાધનવાભગ્રી શોંચાડી ળકે તેલા વલિેતા અને શ્રત નક્કી કયલા.  
 આગતયી વ્યમલસ્થાની વાધન વાભગ્રીનાાં ગડાઉન , વપ્રામવમનુાં નેટલકમ તૈમાય યાખવુાં જેથી વત્લયે 

વેલા શચાડામ.  
 તાલકુાભાાં તાલકુા ભથકે અને જુદા-જુદા કરસ્ટય સ્તયે આલી વ્યમલસ્થા કયી ળકામ. ાંચામત સ્તયે 

ણ આલી વ્યમલસ્થા થામ તે ભાટે કાભગીયી કયલી.  
 કેવભકર અને ઔધભગક એકભ અને વાંગ્રશ ભાટેના લૂમ તૈમાયીના ગરાઓ. 
 વરાભતીના વનવત વનમભને વનમવભત યીતે દાખર કયલા, સધુાયા-લધાયા કયલા.  
 અગત્મની માંત્ર વાભગ્રીની વનમવભત ર્જલણી કયલી અને ચકાવણી સવુનશ્રીત કયલી.  
 કામદાને રગતી ફાફતથી અભરીકયણભાાં દેખયેખ કયલી અને અશલેાર કયલ. 
 અક્લસ્ભાતનુાં યીટીંગ, છણાલટ, અને કાયણની તાવ થામ તે સવુનશ્રીત કયવુાં. 
 વરાભતીની વભજ લધે તે ભાટે અગાઉથી અને પ્રવતબાલ સ્લરૂે ગરાાં રેલા.  

 
૫.૧૩ વમદુામ જાગ્રતૃ્તત અને ત્તળક્ષણ અને લૂમ તૈમાયી.  

  કઇ ણ આવિન વાભન કયલા ભાટે પ્રાથવભક ર્જણકાયી અને આવિ દયમ્માન શુાં કયવ ુ

અને શુાં ન કયવુાં તે અંગેની ર્જણકાયી વલવલધ ભાધ્મભ જેલા કે યેરી , વલદડમ ળ, બીતસતુ્ર, ળાા કક્ષા, ભચત્ર 

લકતા વલવલધ તારીભ રાયા જી.એવ.ડી.એભ. રાયા અભરી ફનેર ડી.આય.એભ. પ્રગ્રાભ રાયા કાભગીયી 

અભરભાાં છે.  

 
૫.૧૪ પ્રોકમોયભેન્ટ (ટેન્ટ, ધાફડા, વાધનો લગેયે)  

  યૂ જેલી સ્સ્થતી દયમ્માન સ્થાાાંતય સ્સ્થતી વર્જમમ ત્માયે સ્થાતાંય રક ભાટે ટેન્ટ , ધાફડા 

તથા અન્મ દૈવનક ઉમગી વાધન ભાટે સ્થાવનક સ્થે ઉરબ્ધ સ્લૈચ્ચ્છક વાંસ્થાઓ તથા વાંફવધત 

વલબાગના વાંયકુ્લતથી વ્યમલસ્થા કયલાભાાં આલળે.  

 
૫.૧૫ એવ.ડી.આય.એન. અડળેન  

  એવ.ડી.આય.એન ય વલ.ડી.એભ.ી. તથા વી.ડી.એભ.ી.ને આવિ વ્યમલસ્થાને રક્ષી 

તભાભ વલગત ભાભરતદાયશ્રી તાલકુા વલકાવ અવધકાયીશ્રી તથા ચીપ ઓદપવય રાયા ણૂમ કયલાભાાં આલે છે.   
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પ્રકયણ-૬ 

ભતૂ્તભકા અને જલાફદાયી 

લૂમ ચેતલણી અને આવિ વાંફાંધી ફચાલ યાશત કાભગીયી અને આવત છીના યીોટ ભાટે.  

ક્રભ કામમદ નેતતૃ્લ રેનાય 
અત્તધકાયી 

વશામ કયતા વભ્મો/વગંઠનો ધટના 

૧ વાંકરન અને 
આમજન અને 
ચેતલણી વાંચાય 
વ્યમલસ્થા 

કરેકટય ૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૬૧ 

જજલ્રા કરેક્લટય , જજલ્રા વલકાવ 
અવધકાયી, જજલ્રા રીવ અવધક્ષક , 
વનલાવી અવધક કરેક્લટય અને 
ભાભરતદાય તભાભ, મખુ્મ અવધકાયી 

આમજન નાણા અને 
લશીલટ 

ભાભરતદાય ડપે્યટુી ભાભરતદાય , 
વનમાંત્રણ કક્ષ , ભફાઇર ઓયેટય , 
ટીલી યેદડમ. 

કાભગીયી (ઓયેળન) 

૨ કામદ અને 
વ્યમલસ્થા ળધ 
અને ફચાલ 

જજલ્રા રીવ 
અવધક્ષક ૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૬૭ (૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૩૧૫) 

નામફ રીવ અવધક્ષક , ગશૃ યક્ષક 
દ વેનાવત , ભફન વયકાયી 
વાંગ્ન, અધમ રશ્કયી દ અને 
વળસ્ત્ર દ  

કામદ અને વ્યમલસ્થા 

જજલ્રા વલકાવ અવધકાયી , રીવ , 
ના.કા. ઇજનેય , અસ્ગ્નળભન દ , 
ભાગમ દયલશન અવધકાયી , યાજ્મ 
દયલશન, આયગ્મ વલબાગ , 
ભાભરતદાય 

કાભગીયી (ઓયેળન) 

૩ ર્જશયે ફાાંધકાભ કામમારક ઇજનેય 
(ભાગમ ભકાન યાજમ)  

વવિંચાઇ, કામમારક ઇજનેય, ાંચામત 
ભફન વયકાયી વાંગ્ન, ાણી યુલ્ા 
ફડમ, નગયાભરકાઓ , ગ્રશૃ યક્ષક 
દ, રીવ 

કાભગીયી (ઓયેળન) 

૪ આશ્રમ જજલ્રા પ્રાથવભક વળક્ષણ 
અવધકાયી ૦૨૬૪૦-
૨૨૨૯૨૦ 

ળાાના આચામમ , વળક્ષક , પ્રાથવભક 
આયગ્મ કેંન્ર , યાજમ દયલશન 
ાણી યુલ્ ભાગમ દયલશન કચેયી, 
ભાભરતદાય, તાલકુા વલકાવ 
અવધકાયી, મખુ્મ અવધકાયી. 

ઓયેળન (કાભગીયી) 

૫ ાણી યુલ્ કામમારક ઇજનેય , 
ગ.ુા..ુ અને 
ગ.વ્યમ.ફડમ, કામમારક 
ઇજનેય લટયલકમવ 

નામફ કામમારક ઇજનેય , તરાટી , 
ભાભરતદાય, જજલ્રા વલકાવ 
અવધકાયી, આયગ્મ અવધકાયીઓ , 
મખુ્મ અવધકાયી 

ઓયેળન (કાભગીયી) 
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નગયાભરકા 

 

૬ લીજી અવધક્ષક ઇજનેય, 
ગ.ુવલ.ફ. 

કામમારક ઇજનેય, નામફ ઇજનેય, 
ટેકવનકર, ગ.ુવલ.ફ. દયલશન 

કાભગીયી (ઓયેળન) 

૭ ર્જશયે આયગ્મ 
અને સ્લચ્છતા 

વીડીએચઓ (CDHO)  સવુપ્રટન્ડને્ટ, શસ્સ્ટર, તભાભ 
પ્રાથવભક આયગ્મ કેન્ર, વીએવી, 
નગયાભરકા, યેડિવ, 
અગ્નળભનદ નાગદયક વાંયક્ષણ, 
ભફન વયકાયી વાંગ્ન, ડકટય, 
તાલકુા વલકાવ અવધકાયી 

કાભગીયી (ઓયેળન) 

૮ વશામક તાંત્ર જજલ્રા વલકાવ 
અવધકાયી 

આયટીએવ, જજલ્રા યુલ્ા 
અવધકાયી, એફ્ીએવ, ખાનગી અને 
ર્જશયે ક્ષેત્ર,મ્યવુનવવર ાણી 
યુલ્ા ફડમ, ભાભરતદાય, જજલ્રા 
યુલ્ા ભાભરતદાય 

વશામક તાંત્ર 
(રજીસ્ટીક)  

૯ શ ુઆયગ્મ નામફ વનમાભક 
શવુાંલધમન 

લેટયનયી ઇન્સ્ેકટય, ભફન વયકાયી 
વાંગ્ન 

ઓયેળન (કાભગીયી) 

૧૦ યાશત યુલ્ જજલ્રા યુલ્ા 
અવધકાયી 

વફદડલીઝનર ભેજીસ્રેટ, ભફન 
વયકાયી વાંગ્ન, આયટીઓ, ાણી 
યુલ્, ગ.ુવલ.ફડમ, આયગ્મ, ગ્રશૃ 
યક્ષક દ, ડીઆયડીએ, 
નગયાભરકા, ભાભરતદાય 

 

૧૧ ભાધ્્ભ જજલ્રા ભાદશતી 
અવધકાયી 

મરુણ ભાધ્્ભ, ટી.લી., ત્રકાય, 
ભફન વયકાયી વાંગ્ન 

ર્જશયે ભાદશતી. 
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ટાસ્કપોવમ-વકંરન અને આમોજન:- લૂમ ચેતલણી, સ્થ ખારી કયાલલા અને વદેંળા વ્મલશાય, નુ સ્થાન 

કાભગીયીનુ ંવકંરન કયવુ.ં  કામમત્તલળેદના સકુાની :-  જજલ્રા કરેકટય 

ક્રભ વભમત્રક ટાસ્ક ત્તલબાગ પ્રવ્રતૃ્તત 
૧ વાભાન્મ 

વભમ 
યાજમ સ્તયે તેનુાં 
જડાણ અને 
ધટના વનમાંત્રણનુાં 
સ્થાન 

ડી.ડી.એભ.વી. 
ાંચામત ભશસેરુ 
વલબાગ 

ગ્રાવભણ સ્તયે આાવત વ્યમલસ્થાન વાંયચના 
સ્થાલી જજલ્રા વદશતના તભાભ સ્તયે આવત 
વ્યમલસ્થાન મજના વલકવાલલી.  
િાઇવીવ ભેનેજભેન્ટ કવભટી (ક્લરેકટય) વાથે ફે્ક 
મજલી. (ઔધભગક આયગ્મ અને સ્લાસ્થમ 
વલબાગ) 

૨ વાંચાય 
વ્યમલસ્થાતાંત્ર 
અને કામમદયતી 

રીવ તભાભ સ્તયના કામમદ વાફદા યાખલા 
૩ ભાદશતી વલબાગ ભાદશતી પ્રવાય 

૪  ડી.ડી.એભ.વી., 
ટી.ડી.એભ.વી., 
લી.ડી.એભ.વી., 

વાંબવલત જખભ, લૂમતૈમાયી અને વાલચેતીના 
ગરાાં અંગે રક ર્જગ્રવૃત કયલી. 

૫  રીવ, 
નગયાભરકા, 
આય.એન.ફી. 

કામમદ તૈમાય કયલા, તારીભ કયલી, વાધન 
અને માંત્રની ભયાભત કયી તૈમાય યાખલા. 

૬  ટી.ડી.એભ.વી., 
એવ.ડી.એભ. 

ળધ ફચાલ અને લૂમ ચેતલણી, સ્થ ખારી 
કયાલલા અને વાંદેળાવ્યમલશાય અંગે વલવલધ 
દશતધાયક વાથે ફે્ક કયલી અને આમજન કયવ.ુ 

૭ ૭૨ થી 
૪૮ કરાક 
(આપતના 
૩ દદલવ 
શરેા)  

મજના ભશસેરુ ાંચામત 
અને રીવ 

ભેલેરી ચેતલણી ચકાવલી અને નૂલમળન 
પ્રવ્રવૃતઓ ળરૂ કયલી. 

૮ ગાભ ાંચામત અને જજલ્રા કક્ષાએ કામમયત વાંચાય 
અને ચેતલણી વ્યમલસ્થાની ચકાવણી કયલી. 

૯ વરાભત સ્થે ખવેડનાય ટીભને જરૂયી માંત્ર અને 
વાધન વાથે ધટના સ્થે ભકરલા. 

૧૦ ટીભ અને વમદુામ ફને્ન ભાટે લાશનની વ્યમલસ્થા 
કયલી. 

૧૧ અવયગ્રસ્ત વમદુામ અને શઓુ ભાટે વરાભત 
યેસ્કય ુવેલ્ટય અને જગ્માઓ વાંદ કયલી. 

૧૨ સ્થાવનક સ્સ્થતી અંગે જજલ્રા અને યાજમના 
ઇભયજન્વી ઓયેળન વેન્ટયને ર્જણ કયલી. 
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૧૩    ચેતલણીઓના વાંદેળા વ્યમલસ્થા તાંત્ર તૈમાય કયલા 
૧૪ છેલ્રા સ્થ સધુી સ્થાવનક બાાભાાં લૂમ ચેતલણી 

શચડાલી. ભોભખક યીતે પનથી, ટેભરવલઝનથી, 
યેદડમ, ન્યઝુ ેયના ભાધ્મભન ઉમગ કયલ. 
લીજીના આધાય વલનાની વ્યમલસ્થાઓન, 
ભાધ્મભન ઉમગ ણ કયલ. (કેટરાક વભમના 
વલયાભ છી ચેતલણીઓને લાયાંલાય નુ:પ્રવાદયત 
કયતા યશવે ુાં.  

૧૫ D-48 to 
24 Hours 
(Before 2 
days of 
Disaster)  

 ડી.ડી.એભ.વી. જજલ્રા સ્તયે આપત વ્યમલસ્થાન કવભદટ અને 
ઇભયજન્વી યીવન્વ ભેનેજભેન્ટ કવભટીએ સ્સ્થવત 
ય વનમાંત્રણ યાખવુાં. 

૧૬ આઇ.એભ.ડી. શરેા ર્જશયે કયેરા વતાલાય લૂમ ચેતલણીઓના 
વાંદેળાઓને આલતા ૨૪ કરાક ભાટે અડટે કયી 
ર્જશયે કયતા યશવે ુાં. 

૧૭ ાંચામત લૂમ ચેતલણી ાંશચી છે તેન પ્રવતબાલ ભેલલ 
અને સ્થાવનક દયસ્સ્થવતની ભાદશતી ભેલલા ભાટે 
અવધકાયીઓને તાદકદ કયલા. 

૧૮  સ્થાવનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અને 
ઇન્વીડન્ટ કભાન્ડયને યીટમ કયલ. 

૧૯ ડી.ઇ.ઓ.વી. એવ.ઇ.ઓ.વી. વાથે વનમવભત વાંકમ સ્થાવત કયલ 
૨૦ D-24 to 

12 Hours 
ળધ અને 
ફચાલ 

ડી.ડી.એભ.વી. વાંબવલત વાંકટની સ્સ્થવત વલળેના અડટે તૈમાય 
કયલા. 

૨૧  રેટેસ્ટ સ્સ્થવત વલળે સ્થાવનક બાાભાાં લૂમ ચેતલણી 
શચતી કયલી. અગાઉ જણાવ્યમા મજુફના 
ભાધ્મભન ઉમગ કયલ. 

૨૨  વાંકટ દયસ્સ્થતી વલળેની વલગતલાય ભાદશતી ફચાલ 
ટાસ્કપવમ અને અન્મ ટાસ્કપવમને આલી. 

૨૩  અંવતભ સ્થ સધુી લૂમ ચેતલણી શોંચી કે નશી 
તેની ચકાવણી કયલી. 

 

૨૪ D-12 to 0 
Hours 

ચેતલણી જજલ્રા કાંરર રૂભ 
ડી.ઇ.ઓ.વી. 

લૂમ ચેતલણી અંગેના વાંદેળાઓ વતત શચી 
યહ્ાાં છે કે નદશ તેની ખાત્રી કયલી. 

૨૫ દયસ્સ્થવત ય દેખયેખ યાખલી અને તેના વલળેન 
રેટેસ્ટ યીટમ ઉચ્ચ અવધકાયીશ્રીઓને, જજલ્રા 
કરેકટયશ્રી અને આવિ વ્યમલસ્થાન વતા 
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ભાંડને કયલ.  
 

૨૬ D+1 to 12 
Hours  

મ્રતૃ્્દેશ વનકાર રીવ અને 
આયગ્મ 

ફચાલ ટુકડીની કાભગીયીની દેખયેખ કયલી અને 
વલળે માંત્ર, ભળીનયી, કોશ્લ્મફધ્ધ વ્યમકવતઓ, 
દલાઓ લગેયેની જરૂદયમાતની સભૂચ તૈમાય કયલી. 

૨૭ જરૂયી વાધનવાભગ્રી એકત્રીત કયી ધટના સ્તયે 
શોંચાડલી. 

૨૮ રીવ અને સ્થાવનક આગેલાન વાથે વાંકરન 
ભાટે એક અવધકાયીને વનયકુત કયલા જે મ્રતૃદેશની 
મગ્મ તાવ અને નોંધણી ફાદ વનકાર કયાલે.  

૨૯ ખયાક અને વાથે વાંકરન કયવુાં. 
૩૦ લધાયાની ટુકડીઓ તૈમાય યાખલી જેથી લાયાપયતી 

આયાભ ભી ળકે.  
૩૧ D+12 to 

24 Hours  
યાશત ફચાલ જજલ્રા વલકાવ 

અવધકાયી અને 
તેભની ટીભ 
જજલ્રા રીવ 
અવધક્ષક 

ળધ અને ફચાલની કાભગીયી ચાલ ુયાખલી અને 
અવયગ્રસ્તને જરૂય મજુફ વરાભત સ્થે 
દલાખાને યીરીપ કેમ્ભાાં રઇ જલા. 

૩૨ શલે્ રાઇન નાંફય અને વશમગ કેન્ર ળરૂ કયલા. 
૩૩ ક્લલ્સ્ટય સ્તયે સ્થાવનક રક વાથે વભટીંગ કયી 

સ્સ્થતીનુાં આકાંરન કયવુાં અને જજલ્રા અવધકાયીને 
યજ વાજે અશલેાર કયલ. 

 

ટાસ્ક્લપવમ- વશામક તાંત્ર-અન્મ કામમદ અને વક્ષભ વિાવધકાયીઓ વાથે વાંકરન કયી સ્થાતાંય અને યાશત, 

યુલ્ાના વાંગ્રશ અને લશન ભાટે દયલશનની જગલાઇ કયે છે.  

કામમત્તલળેદના સકુ્રાત્તન :- કરેકટય 

ક્રભ વભમત્રક ટાસ્ક અભર કયનાય 
ત્તલબાગ 

પ્રવ્રતૃ્તત 

૧ વાભાન્મ 
સ્સ્થતીભાાં 

કામમ લશેંચણી 
અને જરૂયીમાત 
ધયાલતા 
કરસ્ટયની 
ઓખ 

 વલવલધ આવતઓ દયમ્માન આલશ્મક ડનાયી 
વાધન વાભગ્રીની સભુચ તૈમાય કયલી. 

૨ વલવલધ સ્તયે ભકડ્રીરનુાં આમજન કયવુાં. અન્મ 
કામમદ વાથે વાંકરન કયવુાં. 

૩ D-24 
Hours 

 કામમદના વભ્મને વાલદા કયલા અને કાભ 
વોંણી કયલી. 
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૪ D+24 
Hours 

 ફશાયથી વાધન વાભગ્રી ભાંગાલલાની જરૂય ડ ે
ત તેની વભીક્ષા કયલી. 

૫ આવતના પ્રકાયને ધ્માનભાાં યાખી વશામક  
    તાંત્રન ુઆમજન (કામમદ) 
૬ વનમાંત્રણ તયપથી ભેરી સચુના આધાદયત 

કામમમજના શાથ ધયલી. 
૭ જરૂયીમાત અને સ્ત્રતની વતત વવભક્ષા કયલી. 
૮ વનમાંત્રણ કક્ષ અને ભશત્લના કામમદન વાંકમ 

વાંગીન ફનાલલ. 
૯ વેલાઓની ગણુલતા અંગે ચકાવણી કયલી. 
૧૦ D+Day 2 

and 
ahead 

યીોંટીગ અને 
પાઇનર 

દસ્તાલેજીકયણ 

 વશામક તાંત્ર ભાટે લધતી ભાાંગન પ્રવતબાલ 
આલ. 

૧૧ વનમવભત યીોંટીગ અને દસ્તાલેજીકયણ કયવુાં. 
૧૨ જરૂદયમાત અને ભાાંગણીઓનુાં નુ મલુ્માકન કયવુાં. 
૧૩ મગ્મ જણામ તેભ વાધન વાભગ્રી યુી ાડલી. 
૧૪ ફધા્ ફે્ક જેભાાં આશ્રમ , ખાધ અન્મ યાશત 

યુલ્ા કામમદ વાથે મજલી. 
 
ટાસ્કપોવમ- ળોધ અને ફચાલ (સ્થાંતય વરશત) : સ્થાત્તનક સ્થાંતય ળોધ અને ફચાલના પ્રમાવભા ંભદદ 

કયલા ભાટે ભાનલ અને ભશત્લના વાધનો યુા ાડ ેિે. 

કામમદનુ ંનેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી : ોરીવ અત્તધક્ષકશ્રી 

ક્રભ વભમત્રક ટાસ્ક અભર કયનાય 
ત્તલબાગ 

પ્રવ્રતૃ્તત 

૧ વાભાન્મ 
વભમ 

જખભ મલૂ્માાંક 
અને 

વાંલેદનળીરતા 

રીવ,ભશસેરૂ, 
ાંચામત 

વલવલધ આવતઓ દયમ્માન શુાં કયવુાં અને શુાં ન 
કયવુાં તે અંગેના જન ર્જગ્રવૃતના કામમિભ કયલા. 

૨ વાંકમ વયનાભા સધુાયલા , વાંવાધનની સભૂચ 
સધુાયલી, વ્યયશૂાત્ભક આગતયી વ્યમલસ્થાની 
દેખયેખ, કામમ મજનાની વભમાાંતયે દેખયેખ. 

૩ વનમવભત યીતે વાધન માંત્રની ભયાભત અને 
ર્જલણી કયલી , ખાવ માંત્રની ખયીદી/ઉરબ્ધ 
કયાલલા. 

૪  વભમાતાંયે ફદરાતી ળધ ફચાલની ધ્ધવતઓથી 
ખાવ ટીભ અને સ્લમાં વેલકની તાભરભ અને 
ક્ષભતાલધમન કયવુાં.  
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૫ D-72  થી 
દયમ્માન 

દયસ્સ્થવતનુાં 
આકાંરન 

વનલાવી અવધક 
કરેકટય 

ળધ અને ફચાલ ભાટે કાભગીયીનુાં આમજન 
૬ જખભનુાં આંકરન કયતા જવુાં અને કાભગીયી 

કયતા જવુાં. 
 

૭ D+1 થી 
24 

કામદ અને 
વ્યમલસ્થા 

જીલ્રા રીવ 
અવધક્ષક 

આગતયી  ચેતલણી લગયન વાંકટ શમ ત 
ફચાલ દને તેભના વાધન અને માંત્ર વાથે 
ધટના સ્થે તયત જ શોંચલા તાકીદ કયલા. 

૮ ધટના સ્થને જરૂય શમ ત કડમન કયી રેલ. 
૯ આલેર આવિ વાંદબે દયેક સ્તયની ટાસ્કપવમને 

તાકીદ કયલી. (જજલ્રા, તાલકુા અને ગાભ) 
૧૦ જજલ્રા 

વળક્ષણાવધકાયી 
અવયગ્રસ્તન ેવરાભત સ્થે રઇ જલા. 

૧૧ સ્થાવનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી 
અને ઇન્વીડન્ટ કભાન્ડયને યીટમ કયલ. 

૧૨ D24 થી 
આગ 

તભાભ સ્તયનુાં 
યીટીંગ 
કાભગીયી 

વનલાવી અવધક 
કરેકટય 

ટાસ્કપવમની કાભગીયી અંગે વનમવભત અશલેાર 
તૈમાય કયલ. 

૧૩    સ્ટાપનુાં યટેળન ચાલ ુયાખવુાં. 
૧૪    કાભગીયીની વતત વભીક્ષા અને આંકરન કયવુાં. 
૧૫    પાઇનર યીટમ તૈમાય કયલ. વલવલધ 

દશતધાયકન તેભના વશમગ ફદર આબાય 
ભાનલ. 

ટાસ્કપોવમ- નકુવાન આકાયણી, વલે અને દસ્તાલેજીકયણ 

કામમદનુ ંનેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી : કામમારક ઇજનેય ભાગમ અને ભકાન 

ક્રભ વભમત્રક ટાસ્ક અભર કયનાય 
ત્તલબાગ 

પ્રવ્રતૃ્તત 

૧ વાભાન્મ 
સ્સ્થવતભાાં 

 ડી.ઇ.ઓ.વી. યાજમની ઓથયીટી રાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેરા 
નકુવાન આકાયણી ત્રક ભેલલા અને આકાયણી 
કયલા ભાટે જલાફદાય અવધકાયી તેભજ નાગદયકની 
ટીભ તૈમાય કયલી. આકાયણી કયલા ભાટે ચાય પ્રકાયની 
ટીભ ફનાલલી. ૧) ખાનગી બલન અને ભકાન 
૨)યસ્તા,રુ, ટેરીપન , વાંદેળાવ્યમલશાય તેભજ ર્જશયે 
બલન ૩) ખેતી અને જ વાંવાધન ૪) ઉધગ અને 
વ્યમાાય 

૨ નકુવાન આકાયણી કયી ળકે તેલા વ્યમકવતઓના 
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વયનાભાાં અને ટેભરપન નાંફય વદશતની માદી તૈમાય 
કયલી. 

૩ D + 24 
hours 

નકુવાન 
આકાયણી 

આય.એન.ફી. 
અને 

ી.ડફલ્ય.ુડી 
તથા ાંચામત 

નકુવાનીના આંકરન ભાટે વ્યમસ્ક્લતગત અને ફીર્જ 
જરૂયી વાંવાધનનુાં અંદાજીત ખચમ ત્રક ફનાલવુાં. 

૪ પ્રાથવભક આંકરનભાાં સધુાયા લધાયા અને નકુવાનીની 
જદટરતા વલળેના અભબપ્રામ ભેલલા. આંકરનની 

    વલગતભાાં કઇ ણ પ્રકાયની સ્ષ્ટતા ભાટે ઉયી 
વિાભાંડને ર્જણ કયલી. 

૫ D+24 to 
72 Hours 

and 
beyond 

પયીમાદ 
વનલાયણ 

ાંચામત 
(ગ્રાભીણ વલસ્તાય 

ભાટે) 
નગયાભરકા, 
(ળશયેી વલસ્તાય 

ભાટે) 

નકુવાની આંકરન ભાટે ટીભ તૈમાય કયલી અને ચક્લક્લવ 
નકુવાનીલાા વલસ્તાય પાલલા. 

૬ નકુવાનીના આંકરન વભમે કઇ ણ પ્રકાયની 
ટેકવનકર ભાદશતીની જરૂય ભાટે આંકરન કતામને એક 
ભાદશતીની નકર આલી. જેના આધાયે તે સ્થ ય જ 
રકના પ્રશ્નનનુાં વનયાકયણ કયી ળકે. 

૭ જમાાં સધુી કાભ રુૂ ન થામ ત્માાં સધુી વતત યીવ્યયુાં 
અને આંકરન કયતા યશવે ુાં. 

૮ ઉયી વિાવધકાયીને અવધકૃ્રત યીતે પાઇનર યીટમ 
જભા કયાલલ. 

ટાસ્કપોવમ- યાશત ત્તળણફય વ્મલસ્થાન: 

(શંગાભી આલાવો, ખોયાક, ાણી, લીજી,આયોગ્મ) ભનોવાભાજજક વબંા કામમદનુ ંનેત્રતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી: 

જજલ્રા યુલઠા અત્તધકાયી 

ક્રભ વભમત્રક ટાસ્ક અભર કયનાય 
ત્તલબાગ 

પ્રવ્રતૃ્તત 

૧ વાભાન્મ 
વભમભાાં 

 જજલ્રા 
વળક્ષણાવધકાયી/ 
વભાજ કલ્માણ 

અવધકાયી 

યાશત કેમ્ની જગ્મા નક્કી કયલી અને તેની ક્ષભતા અને 
ઉરબ્ધ ભાખાગત સવુલધાઓનુાં ત્રક ફનાલવુાં. 

૨ વમદુામના વભ્મભાાંથી ધાવભિક વાંસ્થાઓ, કોયેટ ક્ષેત્રભાાંથી 
જે સ્લૈચ્ચ્છક યીતે તેભની વેલાઓ યાશત કેમ્ની વ્યમલસ્થાભાાં 
આલા ઇચ્છક શમ તેલા રકની ટીભ ફનાલલી. તેભના 
નાભ અને વાંકમની માદી ફનાલલી. 

૩ યાશત કેમ્ વ્યમલસ્થાભાાં ભદશરાઓ , ફાક , વલિંકરાગ , 
વ્રધૃ્ધ, દભરત અને રધભુવત વમદુામ પ્રત્મે વાંલેદનળીરતા 
લધે તે ભાટે કામમળાાનુાં આમજન કયવુાં. 

 

  



85 | P a g e  
 

૪    યાશત કેમ્ના સ્થે ભાખાગત સવુલધાઓના 
સધુાયા-લધાયા ભાટે વયકાયી કામમિભ અને અન્મ 
દશતધાયક વાથે જડાણ કયવુાં. 

૫ D-24 
Hours 

યાશત કેમ્ 
વ્યમલસ્થા 

જજલ્રા 
વળક્ષણાવધકાયી 

યાશત કેમ્ની જગ્મા અને ફચાલ આલાવની 
સ્સ્થવતની ચકાવણી કયલી. 

૬ જજલ્રા 
વળક્ષણાવધકાયી 

ચકાવણી યીટમના આધાયે જરૂયી વાધનવાભગ્રીને 
એક્ી કયલી. 

૭ કાઉન્વીરીંગ જજલ્રા વભાજ 
સયુક્ષા અવધકાયી 

આલાવ અને ભનવાભાજજક વાંબા ભાટે ખાવ ટીભ 
ફનાલલી. 

૮ D 0 to 
D+24 
hours 

યશે્ ાણ અને 
આયગ્મ 
વાંફધીત 
ફાફત  

આયગ્મ-
ાંચામત, અને 

સ્લૈચ્ચ્છક 
વાંસ્થાઓ,જજલ્રા 
યુલ્ા, નામફ 
ભાભરતદાય 
(યુલ્ા 

તભાભ), વભાજ 
કલ્માણ 
અવધકાયી 

ચક્લક્લવ સ્થએ યાશત કેમ્ વ્યમલસ્થા ભાટે વભિંટીગ 
કયલી અને સ્થાવનક વાંસ્થાઓ અને સ્લમાં વેલક વાથે 
જલાફદાયીઓ નક્કી કયલી. સ્થાવનક જરૂયીમાત વલળે 
અશલેાર ર્જશયે કયલ. 

૯ ખયાક અને અન્મ જરૂયી વાભગ્રી આલા ભાટે 
સ્થાવનક વાંસ્થાઓને વલિંનતી ભકરલી. 

૧૦ એક દદલવભાાં એક ટીભને વતત ફાય કરાક થી લધ ુ
વભમ ભાટે કાભ ન કયવુાં ડ ેતે ભાટે વ્યમકવતગત 
અને જરૂયી વાંવાધનનુાં અંદાજ ત્રક ફનાલવુાં. 

૧૧ વભાજ સયુક્ષા 
અવધકાયી 

ભદશરાઓ, ફાક અને વ્રધૃ્ધ વભ્મને વાભેર કયી 
સ્થાવનક ટીભ ફનાલલી જે યાશત કેમ્ના કામમ 
અવયકાયક અને બેદબાલ યદશત થામ છે કે નદશ તેની 
દેખયેખ યાખળે. 

૧૨ વ્યમલસ્થાભાાં આલયી રીધેર અને નલી જરૂયીમાતને 
શચાડલાની ફાફત અંગેના વશમગ ભાટેન દૈવનક 
યીટમ તૈમાય કયલ અને તેને ઉયી અવધકાયીને 
ભકરલ. 
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૧૩    સ્લાસ્થમ, ાણી , યુલ્ા , ભન વાભાજજક વાંબા 
અને આલાવ ભાટેની ટુકડીઓ ફનાલલી. 

૧૪ D+1 day 
and 

ahead 

યાશત કેમ્ની 
જરૂયીમાતની 

ચકાવણી 

ાંચામત અન ે
આયગ્મ 

યાશત કેમ્ની જરૂયીમાત છે કે ફાંધ કયલ છે તે અંગે 
સ્થાવનક રક વાથે વલચાય વલભળમ કયી બાવલ કામમ 
કયવુાં. 

૧૫ યાશત કામમ ચાલ ુશમ ત્માયે નક્કી કયેરા શરેાના 
તભાભ કામો કયલા. 

૧૬ વભાજ સયુક્ષા 
અવધકાયી 

ભન વાભાજજક વાંબા અને સ્લાસ્થમ અંગેના 
વાપ્તાદશક અને ખલાદડક અશલેાર તૈમાય કયલા. 

 
ટાસ્ક્પોવમ- જાશયે આયોગ્મ અને સ્લચ્િતા-આયોગ્મને રગતી વભસ્મા વફંધંી કભમચાયીગણ અને વાધનવંત્તત 

યુી ાડ ેિે. અને વાભાન્મ તફીફી વબંા વ્મલસ્થાતતં્ર નુ:સ્થાત્તત કયે િે. 

કામમદનુ ંનેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી : મખુ્મ જજલ્રા આયોગ્મ અત્તધકાયી 

ક્રભ વભમત્રક ટાસ્ક અભર કયનાય 
ત્તલબાગ 

પ્રવ્રતૃ્તત 

૧ વાભાન્મ 
સ્સ્થવતભાાં 

  ડકટય, નવમ , પ્રાઇલેટ અને વયકાયી દલાખાના અને 
શસ્સ્ટર, ફેડ અને એમ્બ્યરુન્વ ઉરબ્ધતા અંગેની 
વયનાભાાં અને વાંકમની ભાદશતીનુાં ત્રક ફનાલવુાં. 

૨ પ્રાથવભક વાયલાયની વેલાઓ ભાટે તારીભી 
સ્લાંમવેલકની માદી ફનાલલી. 

૩ D-24 
hours 

તફીફી 
આલશ્મક 
જથ્થાની 
ચકાવણી 

આયગ્મ વલબાગ જન આયગ્મ અને સ્લચ્છતાની ફાફત વલળે ભીંટીગ 
કયલી તથા તેની વ્યમકવતગત અને વાંવાધનની 
જરૂયીમાતનુાં અંદાજ ત્રક ફનાલવુાં 

૪ કેમ્ વ્યમલસ્થા ટાસ્ક્લપવમ વાથે જડાણ કયી જરૂયી 
સ્લમાં વેલક , પ્રાથવભક વાયલાય કીટ અને અન્મ 
સ્લચ્છતા વેલાઓ યુી ાડલી. 
રીવ અને સ્થાવનક આગેલાન વાથે વાંકરન ભાટે 
એક અવધકાયીને વનયકુત કયલા જે મ્રતૃ દેશની મગ્મ 
તાવ અને નોંધણી ફાદ વનકાર કયલ. તભાભ 
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    ી.એભ.યવુનટ ખાતે વલધતુ જડાણની લૈકચ્લ્ક 
વ્યમલસ્થા કયલી. 

૫ વાંગ્રશ ભાટે વલવલધ વાભગ્રીઓનુાં રીસ્ટ ફનાલવુાં અને 
ભાંજૂયી ભેલલી. 

૬ D+24 
Hours  

કામમલશેંચણી 
અને 
જરૂદયમાત 
ધયાલતા 
કરસ્ટયની 
ઓખ 

ફી.એચ.ઓ. 
અને ી.એચ.વી. 
સ્તયે 

જજલ્રા મખુ્મ ભથકે આયગ્મ અને સ્લચ્છતા કવભટી 
ફનાલલી. 

૭ તભાભ સ્થએ આયગ્મ અને સ્લચ્છતાની 
દયસ્સ્થતી વલળે દેખયેખ કયી દૈવનક યીટમ ફનાલલ. 
જજલ્રા શડેક્લલાટય ખાતે દૈવનક વભટીગ કયી દયસ્સ્થતી 
વભજલી અને યીસ્ન્વ પ્રાન તૈમાય કયલ. 

૮ ાણી વપ્રામ , સ્લચ્છતાને પ્રત્વાશન , ફા વાંબા 
અને અન્મ જરૂયીતભાંદ રકની જરૂયીમાત ભાટેનુાં 
અંદાજત્ર વાથે યીટમ તૈમાય કયલ. 

૯ જ તેઓને વશમગની જરૂયીમાત શમ ત જજલ્રા 
ઓથયીટીને વશમગ ભાટે વલનાંતી ત્ર રખલ. 

૧૦ D + Day 
2 and 
ahead 

યીટીંગ અને 
પાઇનર 
દસ્તાલેજીકયણ 

વી.ડી.એચ.ઓ., 
ફી.એચ.ઓ. 
અને ભેડીકર 
ઓદપવય 

આયગ્મને સવુલધા આતા બોવતક ભાખાઓને જ 
નકુવાન થય ુશમ ત તેને પયીથી સ્થાવત કયલા. 

૧૧ વપાઇ ટુકડી ફનાલીને સ્લચ્છતા અભબમાન ચરાલવુાં. 
૧૨ કામમનુાં વતત યીવ્યયુાં અને નુ:આંકરન કયતા યશવે ુાં. 
૧૩ જમાાં સધુી દયસ્સ્થતી વાભાન્મ ન ફને ત્મા સધુી 

તભાભ વેલાઓ અવલયત ચાલ ુયાખલી. તભાભ 
દશતધાયક વાથે વભદટિંગ કયી જન આયગ્મ વેલાઓ 
વભાપ્ત કયલી. 

૧૪ પાઇનર યીટમ તૈમાય કયલ.  
 
ટાસ્ક્પોવમ- શ ુઆયોગ્મ અને કલ્માણ-આત્તિગ્રસ્ત પ્રાણીઓના આયોગ્મ અને અન્મ વબંાની જોગલાઇ  

કામમદનુ ંનેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી : નામફ ત્તનમાભક શ ુયોગ અને વલંધમન 

ક્રભ વભમત્રક ટાસ્ક અભર કયનાય 
ત્તલબાગ 

પ્રવ્રતૃ્તત 

૧ વાભાન્મ 
વભમ 

  શઓુની માદી અને તેભના સ્લાસ્થમ વાંફધી 
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    વલગત તૈમાય કયલી અને તકેદાયીના ગરાાં રેલા. 
૨ ેયા શ ુસ્લાસ્થમ કભીઓની સભૂચ અને વાંકમ તૈમાય 

કયલા. 
૩ શઓુની શસ્ટેર અને ાાંજયાની માદી તૈમાય 

કયલી. 
૪ લીભા અંગે પ્રચાય પ્રવાય કયલ. 
૫ વન:વશામ સ્થ ઓખલા અને યીવન્વ ભાટે 

યણનીવત તૈમાય કયલી. 
૬ દયમ્માન 

થી D + 
72 

  અવયગ્રસ્ત શઓુને પેયલલા ભાટે રાન્સ્ટેળનની 
વ્યમલસ્થા. 

૭ જ્થ્થાની 
ચકાવણી 

નામફ 
વનમાભકશ્રી 
શુારન 

શઓુ અંગે યાશત , ધાવચાય , ાણી અને દલાની 
વ્યમલસ્થા અંગે દેખયેખ યાખલી. 

૮ શઓુભાાં ભશાભાયી ન પેરામ તે અંગે તકેદાયી 
૯ ફાદભાાં D 

+ 72 થી 
આગ  

 લેટેનયી ટીભ યીવન્વ કાભગીયીની વભીક્ષા કયલી. 

૧૦    આવિની શઓુ અને વફવધિંત જીલનવનલાશમ ય  
અવયનુાં દસ્તાલેજીકયણ અને કેવ સ્ટડી કયવુાં. 

 
ટાસ્ક્પોવમ- ાણી યુલઠા ત્તલબાગ – ાણીની જોગલાઇ કયલી. 

કામમદનુ ંનેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી : કામમારક ઇજનેય ાણી યુલઠા અને ગટય વ્મલસ્થા ફોડમ 

ક્રભ વભમત્રક ટાસ્ક અભર કયનાય 
ત્તલબાગ 

પ્રવ્રતૃ્તત 

૧ વાભાન્મ 
સ્સ્થવતભાાં 

ાણીના 
આલશ્મક 
જથ્થાની 
ચકાવણી 

ાણી યુલ્ા 
વલબાગ 

ાણી પ્રાપ્મતા , ક્ષભતા અને શધુ્ધતાનુાં સ્થાન 
(કામમદ)  

૨ ાણી વલતયણ અને વાંગ્રશ ભાટેના લૈકચ્લ્ક મજના 
(કામમદ) 

૩ નલી અને લધાયાની વાધન વાભગ્રી સવુનિત કયલી. 
(કામમદ) 

૪ યવામણ લાયલા મગ્મ યુલ્ા અને 
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    વાધનવાભગ્રીન લધાયાન જથ્થ યાખલ. (કામમદ) 
૫ D – 24 

Hours 
કભમચાયીઓની િભલાી અને ાી ધ્ધવત 

૬ ાણીના લયાળ અંગે રકર્જગ્રવૃત યુી ાડલી. 
(કામમદ) 

૭ ાણીના યુલ્ાના વાંયક્ષણ ભાટે વયકાયી અને 
ખાનગી ક્ષેત્રને સચુના આલી. (કામમદ) 

૮ D + 24 
Hours 

કામમલશચેણી 
અને 
જરૂયીમાત 
ધયાલતા 
કરસ્ટયની 
ઓખ 

ાણી યુલ્ા 
અને ગ.વ્યમ.ફડમ 

ાણી યુલ્ાનુાં આમજન અને ાણીના 
લયાળકાયની અગ્રતા (કામમદ) 

૯ ાણી યુલ્ા તાંત્રની સ્સ્થતી અને નકુવાનની 
આકાયણી (કામમદ) 

૧૦ ાણી ટેન્કય કાભે રગાડલા (કામમદ) 
૧૧ ાણી યુલ્ા તાંત્રનુાં વભાયકાભ/ નુ:સ્થાન 

(મજના આધાદયત) 
૧૨ યુલ્ા ભથક/વલતયણ વરાભતીના વલતયણ 
૧૩ ાણી વલતયણ વ્યમલસ્થા કામમદ ખાતયી કયલી. 
૧૪ ાણીના વલતયણ અને વાંગ્રશ અને ાણીના વરાભત 

લયાળની ભાદશતી યુી ાડલાનુાં વાંકરન 
૧૫ D + Day 

2 and 
ahead 

યીટીંગ અને 
પાઇનર 
દસ્તાલેજીકયણ 

ાણી યુલ્ા 
અને ગ.વ્યમ.ફડમ 

કાભચરાઉ ાણી યુલ્ા તાંત્ર સ્થાવુાં. 
૧૬ કામભી ાણી યુલ્ા જથ્થા તયપ ધ્માન આવુાં. 
૧૭ રાાંફા ગાાની નુસ્થાન મજના અને જરૂયીમાત 

ણુમ કયલી. (કામમદ) 
૧૮ યીટીંગ અને દસ્તાલેજીકયણ ળરૂ કયવુાં (કામમદ) 
૧૯ વાધનવાંવત પાયેગ કયલી (કામમદ) 
૨૦ ફધા્ ફે્ક (કામમદ અને અન્મ) 
૨૧ આખયી અશલેાર (કામમદ) 
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ટાસ્ક્પોવમ- ત્તલજ યુલઠો-અવયગ્રસ્ત ત્તલસ્તાયભા ંવાભાન્મ ત્તલજ યુલઠો નુ:સ્થાત્તત કયલા ભાટે કામમદનુ ં

નેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી : અત્તધક્ષક ઇજનેય ી.જી.લી.વી.એર ગજુયાત ત્તલધતુ ફોડમ 

ક્રભ વભમત્રક ટાસ્ક અભર કયનાય 
ત્તલબાગ 

પ્રવ્રતૃ્તત 

૧    વાંકમ માદી વલકવાલલી. (ગજુયાત વલધતુ ફડમ) 
૨   અનોચાદયક જખભ અને ખતયા આકયણી/મલુ્માાંકન 

શાથ ધયવુાં. (ગજુયાત વલધતુ ફડમ) 
૩   આવત આમજન વલકવાલવુાં. 
૪ D -24 

Hours 
આલશ્મક 
જથ્થાની 
ચકાવણી 

 પ્રભાણભતુ વાંચારન કામમયીતી પ્રભાણે અવયનુાં 
મલુ્માકન કયવુાં. (ગજુયાત વલધતુ ફડમ) 

૫ પ્રવતબાલ ગરાને અગ્રતા આલી (ગજુયાત વલધતુ 
ફડમ) 

૬ વલજયુલ્ા ખયલામ નશી તેની તકેદાયી યાખલા 
જરૂયી ગરાાં રેલા. 

૭ લધાયાની વાધનવાભગ્રી/સ્ત્રત વાફદા કયલા 
(ગજુયાત વલધતુ ફડમ) 

૮    અણધાયી આકસ્સ્ભકતા અંગે ખાતયી કયલી. 
૯ D + 24 

Hours 
 
 
 
 
 
 
 

કામમલશેંચણી 
અને 
જરૂયીમાત 
ધયાલતા 
કરસ્ટયની 
ઓખ 

 કાભગીયી થમે ભાદશતી અને મલુ્માાંકનના આધાયે 
મજનાભાાં સધુાયા કયલા. (ગજુયાત વલધતુ ફડમ) 

૧૦ ગરાની/કામમલાશીની સ્સ્થવતની દેખયેખ. (ગજુયાત 
વલધતુ ફડમ) 

૧૧ જરૂયીમાત, આલશ્મકતાઓ અને પ્રાચ્પ્તસ્થાન અંગે 
વનમાંત્રણ કક્ષ અને ગ.વલ.ફડમના મખુ્મ ભથક વાથે 
વતત વાંકમ સ્થાલ. 

૧૨ પ્રમાવભાાં સધુાયણ ભાટે ચકાવણી કયલી. (ગજુયાત 
વલધતુ ફડમ) 

૧૩ ભધ્મલતી વાંકરન વાંગીન ફનાલવુાં (ગજુયાત વલધતુ 
ફડમ) 

૧૪ ભવૂભકા બજલનાય અન્મ યીફ વાથે વનમવભત 
વાંકરન ફે્ક મજલી. 

૧૫ પ્રમાવનુાં ઔચાદયક દસ્તાલેજીકયણ ળરૂ કયવુાં. 
૧૬ યાશત વળભફય/આશ્રમ સ્થાન ય લીજયુલ્ાની 

લૈકચ્લ્ક વ્યમલસ્થા કયલી જનયેટય લગેયે. 
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૧૭ D + Day 
2 and 
ahead 

યીટીંગ અને 
પાઇનર 
દસ્તાલેજીકયણ 

 વરાભતી ભાટે આમજનભાાં પેયપાય ભાટેની વભીક્ષા 
(ગજુયાત વલધતુ ફડમ) 

૧૮ જરૂયી શમ ત લધાયાની વરાભતી વદશત સ્સ્થતીને 
વાભાન્મ કયલા ભાટેની મજના. (ગજુયાત વલધતુ 
ફડમ) 

 
ટાસ્કપોવમ – જાશયે ફાધંકાભ – વાભાન્મ યીતે ચારતા આંતય ભાખાને નુ: સ્થાત્તત કયલા ભાટે સ્થાત્તનક 

પ્રમાવોભા ંવશામ કયલા ભાટે જરૂયી કભમચાયી ગણ અને વાધન વંત્તત યુા ાડળે  

કામમદન ુનેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી – કામમારક ઇજનેય ભાગમ અને ભકાન 

ક્રભ વભમત્રક ટાસ્ક અભર કયનાય 
ત્તલબાગ 

પ્રવ્રતૃ્તત 

૧ વાભાન્મ 
સ્સ્થતીભાાં 

  કભમચાયીગણ, વાધનવાભગ્રી અને આંતય ભાખાની 
સચુી તૈમાય કયલી. 

૨ લાશનવ્યમલશાય ભાટે લૈકચ્લ્ક યસ્તાઓ નક્કી કયલા 
અને નકળાઓ યજુ કયલા. 

૩ D -24 
Hours 

આલશ્મક 
જથ્થાની 
ચકાવણી 

 કભમચાયી અને કામમદને વાફદા કયલા. 
૪  વનમાંત્રણ કક્ષ સ્થાલ. 
૫  જજલ્રા વનમાંત્રણ ક્લક્ષ વાથે વાંકમ યાખલ. 
૬  કામમલશેંચણી 

અને 
જરૂયીમાત 
ધયાલતા 
કરસ્ટયની 
ઓખ 

 ટીભન ેઅગ્રતાના ધયણે વાફદી યાખલી અને યલાના 
કયલી. 

૭ નકુવાન આકાયણી અને વનયીક્ષણ ળરૂ કયવુાં. 
૮ કાભગીયી મજના વલકવાલલી અને વનમાંત્રણ કક્ષ 

વાથે વાંકમ યાખલ. 
૯ કભમચાયીગણની િભલાી ધ્ધવત અને ભાનલળદકત 

આમજન ળરૂ કયવુાં. 
૧૦ યસ્તા પ્રલેળ અને આંતય ભાખાને રગતી ભાદશતી 

યુી ાડલી. 
૧૧ D + Day 

2 and 
ahead 

યીટીંગ અને 
પાઇનર 
દસ્તાલેજીકયણ 

 વલગતલાય ભોંજણી શાથ ધયલી. 
૧૨ વાધન અને અન્મ વાધનવાંવતની સધુાયણા 

વભાયકાભ અને પેયફદરી. 
૧૩ ફધા્ ફે્ક  
૧૪ પાઇનર યીટમ તૈમાય કયલ. 
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ઘટના વનમાંત્રણ તાંત્ર નુાં ભાખુાં - નભમદા જીલ્ર 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 રીવ અવધક્ષક  

 

 

ઇસ્ન્વડન્ટ કભાન્ડય (કરેક્લટય) 

 

વરાભતી એકભ  

પ્રટકર એન્ડ રામઝન યવુનટ 

(કરેકટય) 

ર્જશયે ભાદશતી એકભ 

(જજલ્રા ભાદશતી અવધકાય)  

કાભગીયી વલબાગ 

વનલાવી Ai2k કરકેટય 

આમજન અન ેવાંકરન 

(કરકે્લટય) 
વશામક તાંત્ર (ડી.ડી.ઓ) 

 

નાણા લશીલટ (કરકે્લટય) 

ચતેલણી અન ેળધ 

ફચાલ 

અન્ન અન ેયુલ્ા 

ાણી  

યુલ્, આશ્રમસ્થાન, 

વલજી 

આયગ્મ દુયવાંચાય 

ર્જશયે ફાાંધકાભ 

કામદ અન ેવ્યમલસ્થા જીલ્રા 

વાધન વાભગ્રી અન ેજરૂદયમાત 

એકભ 

દસ્તાલજેીકયણ એકભ 

આકાયણી અન ેઆમજન એકભ 

તાાંવત્રક તજ7 

વટમ યવુનટ  

 

કાભગીયી વશામ ળાખા 

ભવૂભગત દયલશન 

વશામ ળાખા 

શલાઇ દયલશન વશામ 

એકભ 

વલરત એકભ  

યુલ્ા એકભ 

વલેા ળાખા 

વાંચાય તાંત્ર એકભ 

કભમચાયી તાંત્ર વશામ 

એકભ 

ભાનલ વાધન એકભ 

પદયમાદ/ અયજ એકભ 

પ્રાચ્પ્ત એકભ 

દશવાફ એકભ/ નકુળાન 

આકાયણી ભજણી 

રીવ 

ગશૃ યક્ષક દ 

સ્લમાંવલેક તથા ફચાલ 
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પ્રકયણ – ૭ 

નુ:સ્સ્થત્તત – (Recovery) 

  આવત અવયગ્રસ્ત વલસ્તાય અને રકને નુ:સ્સ્થવતભાાં અથલા લધ ુવાયી સ્સ્થવતભાાં રાલલાનુાં 

કામમ આ પ્રાનનુાં છે. આવતને કાયણે જરૂયી વેલાઓ , ભાખા , રકનુાં જીલનવનલામશ , સ્લાસ્થમ અને વમ્રગ 

જીલનળૈરી અવય ાભે છે. તેથી વત્લયે આ ફધા ાવાઓ નુ:સ્સ્થવતભાાં રાલલા. બોવતક ભાખાઓને અને 

જીલન જરૂયી વેલાઓ નુ:સ્સ્થત કયલા ભાટે આ મજુફની યણવનતી ધ્માને રેલી. 

  શરેા કયતા લધ ુવારૂ ફાાંધવુાં : નલા ફાાંધકાભ કામો એલી યીતે કયલા જે નુ:આલી 

આવતઓભાાં નકુવાન ન ાભે. વશબાગી આમજન – રકની વાભાજીક અને વાાંસ્કૃ્રવતક ળૈરી અને 

જરૂયીમાતને ધ્માનભાાં યાખી પેય ફાાંધકાભ અને કામો કયલા. આ ભાટે આમજનભાાં દશતધાયકની વશબાગીતા 

આલશ્મક છે. 
વકંરન :  નુ:સ્સ્થવતભાાં રાલલાનુાં આમજન વલવલધ વલબાગ વાથે વાંકરન રૂે તૈમાય કયવુાં. આલા આમજન 

ભાટે ત્લયીત નકુવાનનુાં આંકરન અને રકની જરૂયીમાતનુાં આંકારન અગ્ત્મનુાં ાસ ુછે. 

નીચે મજુફના વલવલધ ક્ષેત્રને નુ:સ્સ્થત કે કામમયત કયલા. 

 ભશત્લની વેલાઓ – લીજી, ાણી, વાંચાય, લાશનવ્યમલશાય, સ્લચ્છતા, સ્લાસ્થમ. 

 ભાખા/ ફાાંધકાભ – આલાવ, ર્જશયે બલન અને યસ્તા  

 જીલનવનલાશમ – કૃ્રવ, કુટીય ઉધગ, દુકાન અને ફર્જય તથા યજગાય. 

લીજી, ાણી , સ્લચ્છતા , ગાંદાાણીન વનકાર લગેયે વેલાઓ તાત્કાભરક ળરૂ કયલી.આલી વેલા ળરૂ કયલા 

ભાટે લૈકચ્લ્ક યણનીવત અને કામો અગાઉથી નક્કી કયલા. જરૂય ડ ેસ્થાવનક વાંસ્થા , વલબાગ , કોયેટની 

ભદદ રેલી. 

ભશત્લની વેલાઓ અને ભાખાગત ફાફત કામમયત કયલી. 
લીજી 

 

ક્રભ ભશત્લની 
વેલાઓ 

વાભગ્રી/વેલાઓ નકુવાન 
એકભની 
વખં્મા 

અવયગ્રસ્ત 
ગાભોની 
વખં્મા 

અવયગ્રસ્ત 
લસ્તી 

નુ:સ્સ્થત્તતભા ં
આલલાના 
ગરાઓં 

અંદાજીત 
વભમગાો 

ફજેટ 

૧ લીજી પીડય       
૨  રાન્વપભમય       
૩  HT રાઇન       

૪  LT રાઇન       
૫  થાાંબરા       
૬  અન્મ       
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સ્લાસ્થમ 

ક્રભ ત્તલગત PHC 
(ગાભનુ ં
નાભ) 

CHC વફ 
વેન્ટય 

દલા વગં્રશ નુ:સ્સ્થત્તતભા ં
આલલાના 
ગરાઓં 

અંદાજીત 
વભમગાો 

ફજેટ 

૧ નકુવાન થમેરા 
બલન 

       

૨ શોંચી ન ળકામ 
તેલા આયગ્મ 

       

૩ દલા વાંગ્રશ અને 
ભશત્લના 

       

૪ નાળ થમેર 
દલાઓ 

       

૫ નકુળાન થમેર 
એમ્બ્યરુન્વની 

       

 
વાભાજજક 

ક્રભ ત્તલગત ગાભ રુૂ સ્ત્રી ફાકો કુર નુ:સ્સ્થત્તત
ના ગરા 

જલાફદાય 
ત્તલબાગ 

અંદાજીત 
વભમગા
ો 

ફજેટ 

૧ ભનવાભાજજક 
વાંબાની 
જરૂયીમાતલાા 
રકની વાંખ્મા 
(આવતને કાયણે) 
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ાણી યુલઠો  

ક્ર્ભ નકુવાન ગાભનુ ં
નાભ અને 
એકભની 
વખં્મા 

અવયગ્રસ્ત 
પણમા/ 
લસ્તી 

નુ:સ્સ્થત્તતભા ં
આલલાના 
ગરાઓં 

ત્તલબાગ અંદાજીત 
વભમગાો 

ફજેટ 

૧ કુલા       
૨ ફયલેર       
૩ તાલ       
૪ ાણી યુલ્ાને       
૫ ESR       
૬ GSR       
૭ વમ્       
૮ સ્ટેન્ડસ્ટ       
૯ શને્ડ ાં       
૧૦ શ ુશલાડા       
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પ્રકયણ – ૮ 

ફજેટ વ્મલસ્થા  

  નાણાકીમ  અંદાજ એ લાવિક કામમપ્રણારી છે. આવત વ્યમલસ્થાન ભાટે ફે પ્રકાયના ફજેટ 

કયી ળકામ. એક વલવલધ વલબાગના તાના વલબાગીમ ફજેટ અને ફીજુ આવત વ્યમલસ્થાન ભાટે અરગથી 

જરૂયી શમ તેલા ખચમ ભાટે ફજેટ. 

આવત વ્યમલસ્થાન ભાટે નીચે મજુફના વલવલધ ખચમ ભાટે અરગ અરગ શ્રતથી નાાંણાકીમ આમજન કયવુાં. 

 જીલ્રા યીસ્વ પાંડ 

 જીલ્રા ભીટીગેળન 

 કેન્ર અને યાજમ ડીઝાસ્ટય ભીટીગેળન પાંડ 

 કેન્ર અને યાજમ ડીઝાસ્ટય યીસ્વ પાંડ 

 સ્ટેટ ફજેટ 

 કેષ્ન્રમ પ્રન્વય મજના 

 જીલ્રા આમજન પાંડ 

 આપત વલભા મજના 

 ભાઇકો પાઇનાન્વીંગ 

  આભ ઉય પ્રભાણેના નાાંણાકીમ સ્ત્રભાાં ઉરેખ કયેર નાાંણાકીમ વનમભ મજુફ આવત 

વ્યમલસ્થાન દયમ્માન આલશ્મક વનલાયણરક્ષી લુમ તૈમાયી રક્ષી યાશત ફચાલ રક્ષી જેલી કાભગીયી 

દયમ્માન ના ભશત્લના નાાંણાકીમ વ્યમલસ્થાઓ કયલાભાાં આલે છે. 
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રયત્તળષ્ટ 
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રયત્તળષ્ટ-૧ 

જીલ્રાનો ઇત્તતશાવ 

પ્રસ્તાલના: 

  નભમદા જીલ્ર ગજુયાત યાજમના લુમ ખણૂે આલેર છે. ૨/૧૦/૧૯૯૭ ના યજ નભમદા 

જીલ્રાની યચના કયલાભાાં આલી. તેન ભવૂભબાગ ( ભખૂાંડ) ઉિય અક્ષાાંક્ષ અને ૨૧.૩૨ અને ૨૧.૫૭ થી 

૭૩.૩૦ થી ૭૩.૪૭ યેખાાંળ લચ્ચે વલસ્તયેર છે. ઉિયે લડદયા , દભક્ષણે સયુત જીલ્ર , લૂમભાાં ભશાયાષ્ટ ૂ

યાજમન નાંદુયફાય જીલ્ર અને વિભે બરૂચ જીલ્ર આલેર છે. (૧) ક્ષેત્રપ અને વલસ્તાય આ જીલ્ર 

૨૭૫૫.૫ ચયવ કી .ભી. ક્ષેત્રપ ધયાલે છે. જે યાજમની કુર જભીનન ૧.૪૦ ટકા દશસ્વ ધયાલે છે. જીલ્રાની 

કુર લસ્તી ૫ ,૯૦,૩૭૯ (૨૦૧૧ ની લસ્તી ગણતયી અનવુાય) છે. જીલ્રાની આળયે ૯૦ ટકા લસ્તી ગ્રાભીણ 

વલસ્તાયભાાં યશ ેછે. જીલ્રાન વાક્ષયતાન દય ૬૩.૯૪ ટકા છે. 

 
ઇત્તતશાવ:-  

  આજ ન નભમદા જીલ્ર એ સ્લતાંત્ર બાયત ના દેળી યજલાડાઓ ૈકી ન ુએક સ્લતાંત્ર 

યાજીરા યાજમ શતુાં. જે તાયીખ ૯/૬/૧૯૪૮ ભા સ્લતાંત્ર બાયત ના મુાંફઇ યાજમ ભાાં વલભરન થઇ ગયુાં. 

એક ભાન્મતા પ્રભાણે પ્રથભ યાજગાદી નુાં સ્થાન ીા નીચે શત ુાં. જેથી ળશયેનુાં નાભ યાજીા ડયુાં. તેભ 

જ એક ધાયણા મજુફ આ વલબાગભાાં વા ના ઝાડ લધ ુશલાથી યાજીા નાભ ડ્ુાં. જમાયે એક 

ધાયણા મજુફ પ્રાચીન કાભાાં નભમદાને દભક્ષણ દકનાયે ભશવળિ ીરદ નુાં તલન શતુાં. જેથી ળશયેનુાં  નાભ 

યાજીા ડયુાં. નાાંદદ ગદશર યાર્જઓ ઇ.વ. ૧૭૩૦ સધુી યાજીા ભાાં યશમા જેને શાર જુનાયાજ કશ ે

છે. ૧૮૩૦ ભાાં યાજધાની નાાંદદ ખવેડાઇ. ત્માય ફાદ ૧૯૧૮-૧૯ ભાાં નાાંદદ નુાં નાભ યાજીા યાખલાભાાં 

આવ્યયુાં. 

 
આફોશલા અને લયવાદ:-  

  આ જીલ્રાની આફશલા જ ાંગર વવલામના વલસ્તાયભાાં ઉનાાભાાં અત્માંત વાભાન્મત: ગયભ 

અને વળમાાભાાં અત્માંત ા્ંડી ગણી ળકામ. આ જીલ્રાભાાંથી નભમદા નદી વાય થામ છે. તેભજ યાજીા 

નગય ાવેથી કયજણ નદી વાય થામ છે. અને તેથી વાભાન્મત: શલા બેજલાી યશ ેછે. નભમદા જીલ્રા મખુ્મ 

ભથકનુાં ઉનાાભાાં ૪૩???  વેષ્ન્ટગ્રેડથી લધાયે અને વળમાાભાાં વોથી નીચ ુતાભાન ૧૧ ???  વેષ્ન્ટગ્રેડ સધુીનુાં યશ ે

છે.  
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વને ૨૦૦૮ થી વને ૨૦૧૭ સધુીના નભમદા જીલ્રાના લયવાદના આંકડા નીચે પ્રભાણે િે. 

અ.ન ુ તાલકુો ૨૦૦૮ ૨૦૦૯ ૨૦૧૦ ૨૦૧૧ ૨૦૧૨ ૨૦૧૩ ૨૦૧૪ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ 
૧ નાાંદદ ૧૦૮૯ ૧૦૧૫ ૯૧૦ ૯૩૧ ૮૧૦ ૧૭૪૬ ૬૪૮ ૫૩૭ ૬૭૫ ૭૩૪ 
૨ દેડીમાાડા ૧૨૦૨ ૧૨૦૨ ૮૪૬ ૧૦૬૦ ૯૪૩ ૧૨૩૧ ૬૩૯ ૫૮૦ ૭૯૦ ૧૧૫૪ 
૩ વાગફાયા ૧૩૫૩ ૧૧૪૪ ૧૦૪૨ ૧૦૫૧ ૮૨૪ ૧૭૮૮ ૬૭૮ ૭૦૯ ૮૦૦ ૧૧૧૮ 
૪ વતરકલાડા ૯૪૧ ૯૧૦ ૭૨૫ ૧૦૭૩ ૪૯૬ ૧૮૫૪ ૭૬૪ ૬૧૮ ૭૮૧ ૯૭૨ 
૫ ગરૂડશે્વય - - - - - - ૬૯૪ ૫૩૬ ૬૨૧ ૯૭૬ 

વયેયાળ ૧૧૪૬ ૧૧૪૬ ૧૦૬૭ ૮૮૦ ૧૦૨૮ ૭૬૮ ૬૮૪ ૫૯૬ ૭૭૧ ૯૯૦ 
 

યસ્તા અને યેલ્લે   

  આ જીલ્રાના યાજીરા- અંકરેશ્વય  ને જડતા યેલ્લે ભાગમ છે. ગાભ/નગયને જડતા 

૨૭૩.૦૦ દક.વભ. રાાંફા ાકા યસ્તા ધયાલે છે. ૧૬ ગાભ કાચા યડથી જડામેરા છે અને ૪૯૭ ગાભ એલા છે કે 

જેભાાં ચભાવા વવલામની ઋતભુાાં જ જઇ ળકામ. લસ્તી લાા કુર ૫૧૩ ગાભડાભાાંથી ભટાબાગના યાજમ ભાગમ 

દયલશન વલરતથી વાંકામેરા છે. આ જીલ્ર કુર ૬૫ દક.વભ. રાાંફ યેલ્લે ાટા ધયાલે છે. 
જીલ્રા ની લસ્તી ત્તલમક ભારશતી:- 

તાલકુો ત્તલસ્તાય ચો. ળશયેની વખં્મા સ્ત્રીઓની વખં્મા રુૂોની વખં્મા કુર લસ્તી 
નાાંદદ ૧૧૨૦ ૧ ૧૧૬૬૬૬ ૧૨૪૭૧૧ ૨૪૧૩૭૭ 
દેડીમાાડા ૧૦૨૦ ૦ ૮૬૧૦૬ ૮૮૦૯૫ ૧૭૪૨૦૧ 
વાગફાયા ૩૫૮ ૦ ૫૫૬૯૧ ૫૫૨૦૮ ૧૧૦૮૯૯ 
વતરકલાડા ૨૪૪ ૦ ૩૦૬૪૬ ૩૩૨૫૬ ૬૩૯૦૨ 
કુર લસ્તી ૨૭૪૨ ૧ ૨૮૯૧૦૯ ૩૦૧૨૭૦ ૫૯૦૩૭૯ 
 
કુર વાક્ષયતા દય :- ૭૩.૨૯% 

રુૂ વાક્ષયતા દય:- ૮૩.૩૩%  

સ્ત્રી વાક્ષયતા દય:- ૬૩.૬૨ %  

લસ્તીનુાં પ્રભાણ અનસુભુચત જનર્જવતનુાં ૭૬% અને અનસુભુચત ર્જવતનુાં ૨% તથા અન્મભાાં ૨૨% પ્રભાણે 

આલેરા છે.  
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લરશલટી યચના:- 

જીલ્રાભાાં ૫ તાલકુા છે. જીલ્ર એક ેટા વલબાગભાાં વલબાજીત થમેર છે. તાલકુાની ભાદશતી નીચે મજુફ છે. 

અ.ન.ુ તાલકુાનુ ંનાભ ગાભની વખં્મા 
૧ નાાંદદ ૧૦૮ 
૨ દેડીમાાડા ૧૩૩ 
૩ વાગફાયા ૯૫ 
૪ વતરકલાડા ૯૭ 
૫ ગરૂડશે્વય ૯૪ 

કુર:- ૫૩૯ 
 

૫૩૯ ગાભ ભશસેરુી ગાભ છે. યાજીરા ળશયે જીલ્રાનુાં મખુ્મ ભથક છે. જીલ્રાભાાં એક નગયાભરકા છે. કુર 

૨૨ જુથ ાંચામત છે. અને ૯૯ સ્લતાંત્ર ાંચામતન વભાલેળ થામ છે. 
 

બૌગોણરક ભાખુ ં 

નભમદા જીલ્ર ગજુયાત યાજમના લુમ ખણૂે આલેર છે. તેન ભવૂભબાગ (ભખૂાંડ) ઉતય અક્ષાાંક્ષ 

અને ૨૧.૩૨ અને ૨૧.૫૭ થી ૭૩.૩૦ થી ૭૩.૪૭ યેખાાંળ લચ્ચે વલસ્તયેર છે. ઉિયે લડદયા , દભક્ષણે સયુત 

જીલ્ર, લૂમભાાં ભશાયાષ્ટ ૂયાજમન નાંદુયફાય જીલ્ર અને વિભે બરૂચ જીલ્ર આલેર છે. (૧) ક્ષેત્રપ અને 

વલસ્તાય આ જીલ્ર ૨૭૫૫.૫ ચયવ કી .ભી. ક્ષેત્રપ ધયાલે છે. જે યાજમની કુર જભીનન ૧.૪૦ ટકા દશસ્વ 

ધયાલે છે. જીલ્રાની કુર લસ્તી ૫ ,૯૦,૩૭૯ (૨૦૧૧ ની લસ્તી ગણતયી અનવુાય) છે. જીલ્રાની આળયે ૯૦ 

ટકા લસ્તી ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં યશ ેછે. જીલ્રાન વાક્ષયતાન દય ૬૩.૯૪ ટકા છે. 

 
જભીન અને ખેતી:-  

જીલ્રાની જભીનને મખુ્મત્લે ખાડાટેકયા લાી, ઢા લાી, વભત અને કતયલાી છે. 

જીલ્રાની જભીનન પ્રકાય ભધ્મભ/કાી તથા ગયાળુ છે.  
જગંરો:-  

જીલ્રાભાાં કુર ૧૧૪૭૬૬-૬૯ શકેટય જભીન જ ાંગર શે્  છે. જીલ્ર જ ાંગર વલસ્તાયથી 

ભશદઅંળે વમ્રધૃ્ધ છે. જ ાંગરભાાં વાગ, વાદડ, વીવભ, લાાંવ, ટીભરુ, ભહડુાના ાન અને ડી મખુ્મ છે.  
આરદલાવી રોકજીલન / વસં્રૃત્તત:-  

આદદલાવી પ્રર્જ વશનળીર અને ભશનેત ુાં છે. જીલનના મૂ મલૂ્મ એભની યશણેીકયણી અને 

કરાભાાં જલા ભે છે. આદદલાવી રકના ધયેણા, દયવત, દયલાજ, ાક, ધયલખયી અને યક્ષણના વાધન, 

વાંગીત અને ખેત ઓર્જય ઉયાાંત તશલેાય, ધાવભિક ભાન્મતા, રગ્નપ્રથા આગલી વાંસ્કૃ્રવતન લાયવ છે.  
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  નભમદા જીલ્રાભાાં મખુ્મ લસ્તી લવાલા , તડલી રકની છે.  તદ ઉયાાંત કથડુી , કટલાર , 

દુફા, ધાણકા જેલી ર્જવતઓ ણ છે. આ દયેકની ફરી અને શયેલેળ અરગ અરગ છે. વાગફાયા તાલકુા 

નુાં રકજીલન ભશાયાષ્ર યાજમના આદદલાવી/લરલી/ નામક/ડલી લગેયે વાથે દયત દયલાજથી વાંકામેર 

છે. અશીં ભટે બાગે દશિંન્દુ – ભખસ્તી ધભમ ાડતા રકની લસ્તી લધ ુછે.  

 
તશલેાયો:-  

  શી આ વલસ્તાયન મખુ્મ તશલેાય છે. અશીં ાાંચ દદલવ સધુી ગાભે ગાભ ધેયમાઓની 

ટકી પા ઉધયાલલા ઢર – નગાયા- ત્રાાંવા લગાડી ર્જત ર્જતના લેળ ધાયણ કયી અનાજ , ૈવા , કરુાં , 

દાીમા, શાયણા જેલી લસ્ત ુએકત્ર કયી યાંગાંચભી ના દદલવે વમશુ બજન યાખલાભાાં આલે છે.  

 
રોક ભેાઓ:-  

   દેલ ભગયા ખાતે વળલયાત્રીન ભે , બાદયલા દેલન ભે , તથા સયુાણેશ્વયન ભે , તથા 

યાજીા ચૈત્રભાવભાાં શ્રીકાકા ભાતાન ભે તથા આવ ભાવભાાં શ્રી શયવવચ્ધ્ધ ભે ર્જણીતા છે. તથા 

શ્રાલણ ભાવભાાં વળતા ભાતાન ભે બયામ છે.  

 
ખોયાક:-  

  નભમદા જીલ્રાના રકન મખુ્મ ખયાક જુલાય-ફાજયી ના યટરા કાા અદ તથા દા-

બાત છે. તથા ધઉંની યટરી, ભકાઇના યટરા 

 
યશણેીકયણી:-  

  આદદલાવી રક ભકાન ભાટીના કાચા અથલા રાકડાના ફનાલેર શમ છે. દેળી નભમા કે 

તાડના ાનન ઉમગ છાયા ભાટે કયલાભાાં આલે છે. શલે ાકા ભકાન તેભજ વલરામતી નીમા કે 

તયાન ઉમગ થામ છે. આદદલાવી પ્રર્જના છૂટાછલામા ધય શલા છતાાં તેભનુાં વામદૂશક જીલન અનેરુાં છે. 

ગાભભાાં રગ્ન/ભયણ પ્રવાંગ્રે વામદૂશક બાલના દેખામ છે. અશીં ધણી જગ્માએ શાટ પ્રથા શમાત છે.  

 
રગ્ન પ્રથા:-  

  રગ્ન પ્રવાંગે દશજેભાાં ગાભની રૂઢી પ્રભાણે રૂવમા ૨૫૧/- અથલા ૫૦૧/- જેલી યકભ 

આલાભાાં આલે છે. 
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જીલ્રાના જોલારામક સ્થો:- 

- ત્તળલ્ અને સ્થાત્મો:-  

- નભમદા જીલ્રાભાાં 

- શયવવચ્ધ્ધભાતા નુાં ભાંદદય યાજીરા 

- શનભુાન ધભેશ્વલય ભશાદેલનુાં ભાંદદય યાજીરા 

- લીય લૈતાનુાં ભાંદદય યાજીરા 

- યણછડજી નુાં ભાંદદય યાજીરા 

- ગરૂડશે્વલયનુાં દિભાંદદય, ગરૂડશે્વલય 

- સયુાણેશ્વય ભશાદેલ નુાં ભાંદદય, ગયા 

- દેલભગયા ભાતાનુાં ભાંદદય, દેલભગયા 

- શ્રી સ્લાભી નાયામણ ભાંદદય, ઇચા 

જેલા સ્થાત્મ આલેરા છે. જેની કતયણી અને કા જલા જેલી છે. 
જોલારામક સ્થાો:-  

-  વયદાય વયલય ડભે 

- કયજણ ડભે જીતનગય 

- ભારવાભટ, દેડીમાાડા 

- નીનાઇ ધધ, દેડીમાાડા 

- વલજમ ેરેવ, યાજીરા 

- દભ વલરા ેરેવ, યાજીરા 

- વલળારખાડી નાાંદદ 

- જુના યાજ નાાંદદ 

 
તાલકુાલાય સ્લતતં્ર ગ્રાભ ચંામત અને જુથ ચંામત ની ત્તલગત નીચે મજુફ િે.  

ક્રભાકં તાલકુાનુ ંનાભ ભશસેરુી ગાભોની 
વખં્મા 

સ્લતતં્ર ગાભોની 
વખં્મા 

જુથ ચંામત 

૧ નાાંદદ ૧૯૧ ૬૭ ૩૭ 
૨ દેડીમાાડા ૧૫૭ ૯ ૩૭ 
૩ વાગફાયા ૯૪ ૧૦ ૨૧ 
૪ વતરકલાડા ૯૭ ૧૩ ૨૮ 

કુર:- ૫૩૯ ૯૯ ૧૨૨ 
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તાલકુાલાય ખેતીરામક જભીન અને ાકોની ત્તલગત નીચે મજુફ િે. 

અ.ન.ુ તાલકુાનુ ંનાભ ખેતી રામક ત્તલસ્તાય 
(શકેટયભા)ં 

મખુ્મ ાકો 

૧ નાાંદદ ૪૩૭૫૮ જુલાય/ભકાઇ/તલેુય/કાવ/કે/ળેયડી/કથ 
૨ દેડીમાાડા ૨૫૬૩૮ જુલાય/ભકાઇ/તલેુય/કાવ/ભગ/તર લગેયે 
૩ વાગફાયા ૧૭૩૦૮ જુલાય/ભકાઇ/તલેુય/કાવ/કે લગેયે 
૪ વતરકલાડા ૧૮૩૨૯ ભકાઇ/તલેુય/કાવ/ફાજયી લગેયે 

કુર ૧૦૫૦૬૦  
 

જીલ્રાભા ંલાલેતયની ખેતેદાળો 

ખયીપ ાક:- તલેુય, કાવ, કે, ડાાંગય, જુલાય, ભકાઇ, ભગ, ભ્, વમાફીન, અદ, ફાજયી, ળાકબાજી 

યત્તલ ાક:- ધઉં, જુલાય, ભકાઇ, ચણા, તલેુય, દદલેરા, ળેયડી, ળાકબાજી, ધાવચાય 

ઉનાળુ ાક:- ફાજયી, ભકાઇ, ભગપી, ભગ, તર, તયબચુ, ળાકબાજી, ધાવચાય. 

 
ખેડતૂ ખાતેદાયની ભારશતી:- 

નાના ખેડતૂ ૧૪૫૪૨ અન.ુજન ર્જવતના ખેડતૂ ૩૧૦૪૨ 
વવભાાંત ૧૨૨૯૬ અન.ુ ર્જવતના ખેડતૂ ૧૧૮૬ 
અન્મ ૧૯૨૮૪ અન.ુર્જવતના ખેડતૂ ૧૩૮૯૪ 
કુર ખેડતૂ ૪૬૧૨૨ કુર ખેડતૂ ૪૬૧૨૨ 
 
જીલ્રાભા ંઆલેર શધુનની ત્તલગત:- 

અ.ન.ુ શધુનનો પ્રકાય શધુનની વખં્મા 
૧ ગામ લગમ ૧૪૦૮૬૩ 
૨ બેંવ લગમ ૫૮૯૫૧ 
૩ ધેટા ૧૩૧ 
૪ ફકયા ૭૧૮૯૭ 
૫ ધડા ૨૦ 
૬ ઉંટ ૧ 
૭ ગધેડા, કુતયા, ડુક્કય તથા અન્મ ૬૨૯ 
 કુર શધુન ૨૯૨૪૯૨ 
૮ ભયધાાં અને ફતકા ૧૨૩૮૨૯ 
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રયત્તળષ્ટ ૧.૧ 

આવતન ઇવતશાવ છેલ્રા લો દયમ્માન જીલ્રાભાાં ધટેર આવતની વલગત  
ભ ૂકં  

તાયીખ, ભાવ, લમ ત્તતવ્રતા અવયગ્રસ્ત 
ગાભોની 
વખં્મા 

ભાનલ મ્રતૃ્ય ુ
વખં્મા 

શ ુમ્રતૃ્ય ુ
વખં્મા 

વંત્તતનુ ં
નકુળાન 

આત્તથિક 
નકુ્ળાન 
(રાખભા)ં 

તા.૨૬/૧/૨૦૦૧ ભ ૂાંક ૬.૯ ૫૨૧ ૩૮ ૨૬ ભકાન, 
ળાા 

૪૦૨.૦૫ 

 
યુ:-   

તાયીખ, 
ભાવ 

કાયણ 
અને 
વકંટનુ ં
મૂ 

અવયગ્રસ્ત 
ગાભોની 
વખં્મા 

અવયગ્રસ્ત 
રયલાયોના 
વ્મકત્તત 
વખં્મા 

ભાનલ 
મ્રતૃ્ય ુ
વખં્મા 

શ ુ
મ્રતૃ્ય ુ
વખં્મા 

અળત:નકુળાન 
ાભેર ભકાન 

ણૂમ નકુળાન 
ાભેર ભકાન 

ઓગષ્ટ 
૨૦૧૩ 
નાાંદદ, 
વતરકલાડા, 
ગરૂડશે્વય 

ઉયલાવ 
ભાાં થમેર 
બાયે 
લયવાદ 
ડભેભાથી 

વીવરા 
થી યેંગણ 
– લાવણ 

૪૩૮૩ ૦૪ ૦૧ કાચા ાકા કાચા ાકા 
૩૯    

ઓગષ્ટ 
૨૦૧૪ 
નાાંદદ, 
વતરકલાડા, 
ગરૂડશે્વય 

ઉયલાવ 
ભાાં થમેર 
બાયે 
લયવાદ 
ડભેભાથી 

વીવરા 
થી યેંગણ 
– લાવણ 

૨૪૩ ૦૩ ૦૯ કાચા ાકા કાચા ાકા 

      ૧૩૫    
 
ડુબવ ુ– તણાવુ:ં-  

  જીલ્રાભાાંથી ભટાબાગના તાલકુાઓભાાં થી નભમદા નશયે વાય થામ છે. અશી નશયેના 

ાણીથી લાશન ચારક તાના લાશન ધલા તથા નાશલા ધલા ભાટે આકામમ છે. અને ફેકાજીથી આપત 

નતયે છે. આ ઉયાાંત તાલ ,ડભે, કુાંડ , નદી , જેલા સ્થએ ણ ડુફી જલાથી ર્જન શાની થલાના ફનાલ 

જલા ભે છે.  
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લીજી ડલી:-  

ચભાવા-૨૦૧૪ દયમ્માન નભમદા જીલ્રાભાાં બાયે લયવાદના કાયણે વાગફાયા તાલકુાભાાં 

કાકયાાડા ગાભે વલજી ડલાથી ૧ (એક) ભાનલ મ્રતૃ્ય ુથમેર છે. તેભજ દેડીમાાડા તાલકુાભાાં કભવભી 

લયવાદના કાયણે વલજી ડલાથી ૧ (એક) અને વાગફાયા ૧ (એક) ભાનલ મ્રતૃ્ય ુથમેર છે. નાાંદદ 

તાલકુાભાાં ચભાસુાં ૨૦૧૪ ભાાં વલજી ડલાથી ૯ (નલ) શ ુમ્રતૃ્ય ુથમેર છે. લયવાદભાાં વલજી ડલાના 

કાયણે યાજીરા નગયાભરકા ળશયેી વલસ્તાયભાાં ૩ (ત્રણ) ાકા ભકાન , નાાંદદ તાલકુાભાાં ૨૮ (અ્માલીવ) 

કાચા ભકાન , દેડીમાાડા તાલકુાભાાં ૨૩ (તેલીવ) કાચા ભકાન , વાગફાયા તાલકુાભાાં ૬૪ (ચવ્) કાચા 

ભકાન, અને ાકા ૩ (ત્રણ) ભકાન , વતરકલાડા તાલકુાભાાં ૧ (એક) કાચા અને ૧ (એક) ાકા ભકાન ને 

અળાંત નકુવાન થમેર છે.  
 

આગ/અકસ્ભાત:- 

વતરકલાડા તાલકુા આરભયુા ગાભે આકસ્સ્ભક આગ રાગલા થી ૯ (નલ) ધયને નકુળાન 

થમેર છે. ગયા રુ દુધમટના ભાાં નભમદા નદીભાાં છકડા/યીક્ષા ને અકસ્ભાત થતા કુર – ૧૩ (તેય) વલધાથી 

ૈકી ૭ (વાત) વલધાથીજીલતાાં ફચાલી રેલામેર જમાયે ૬ (છ) વલધાથી ઉંડા ાણીભાાં ગયકાલ થઇ જતા મ્રતૃ્ય ુ

ાભેર છે. 
 

લાલાઝોડા:-  

લાલાઝડાના કાયણે વાગફાયા તાલકુાના કુર-૨૦ (લીવ) ધયને નકુળાન થમેર છે. 

લાલાઝડાના કાયણે દેડીમાાડા તાલકુાના બાયત માત્રા કેન્ર વાંચાભરત શ્રીનારાંદા આશ્રભળાા , ભચકદાના ૨ 

(ફ)ે ઓયડા તટુી ગમેર છે.  
 

યોગચાો:-  

નભમદા જીલ્રાભા ંલમ ૨૦૧૪ ભા ંકુર યોગચાા નોંધામેરા શતા. જેભા ંત્રણ ફુડ ોઇજનીંગ 

અને એક ઉલ્ટી-ઝાડા નો યોગ ચાો નોંધામેર જેની ત્તલગત નીચે પ્રભાણે િે.  

અ.ન તાલકુો પ્રા. આ.કે. ગાભનુ ં
નાભ 

યોગચાાની 
તાયીખ 

યોગચાાનો 
પ્રકાય 

કુર કેવ ભયણ 

૧ વાગફાયા કરલાણ ર્જલરી ૦૩/૦૫/૨૦૧૪ ફડ 
ઇઝનીંગ 

૪૨ ૦ 

૨ દેડીમાાડા ખૈડી ાડા  યશદા ૧૧/૦૬/૨૦૧૪ ફડ 
ઇઝનીંગ 

૧૧ ૦૧ 

૩ દેડીમાાડા ગારીમા યેલ્લા ૩૧/૦૮/૨૦૧૪ ફડ 
ઇઝનીંગ 

૧૪ ૦ 

૪ દેડીમાાડા ભઝદા કકભ ૦૨/૦૯/૨૦૧૪ ઉલ્ટી/ઝાડા ૧૭ ૦ 
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રયત્તળષ્ટ – ૨ 

જીલ્રાના વલેંદનળીર તાલકુા/ગાભોની ત્તલગત. 

ડભેથી અવય થતા શઠેલાવના નદી રકનાયાના ગાભોની ત્તલગત યાજીરા, જીલ્રો નભમદા 

અ.ન ડભેનુ ંનાભ તાલકુાનુ ંનાભ અવય થતા ગાભનુ ંનાભ ડભેની બમજનક 
વાટી ભીટયભા ં

૧ કયજણ ડભે ફાંધ 
સ્થ:- જીતગઢ તા. 
નાાંદદ, જી. નભમદા 

નાાંદદ (૧) યાજીરા 
(૨) બદાભ 
(૩) બચયલાડા 
(૪) શજયયા 
(૫) ધાનય 
(૬) ધભણાચા 
     કયજણ ફાંધભાથી ૧ રાખ     
     ક્યવેુક ાણી છડલાભાાં  
     આલે છે. ત્માયે અને કયજણ  
     નદીભાાં યુ આલે ત્માયે  
     ઉયના ગાભને અવય  
     થામ છે. 

૧૧૬.૧૦ ભીટય 

૨ ચડલાલ વવિંચાઇ 
મજના મ.ુ ચડલાલ, 
તા.વાગફાયા, જી. 
નભમદા 

વાગફાયા (૧) વીભઆભરી 
(૨) બલયીવાગય 
(૩ ) કેર 
(૪) ાટ 
(૫) ાાંચીય 
     તા. વાગફાયા 

૧૮૭.૪૦ 

૩ કાકડીઆંફા વવિંચાઇ 
મજના મ.ુ નાના 
કાકડીઆંફા, 
તા.વાગફાયા, જી. 
નભમદા 

વાગફાયા (૧) નાના કાકડીઆંફા 
(૨) નાના ડય આંફા 
(૩ ) ભકયાણ 
(૪) ફરકાલાડી 
(૫) યઝદેલ 
(૬) દતલાડા 
(૭) ટાલર 
(૮) ાટ  
     તા. વાગફાયા 

૧૮૭.૭૧ 
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નભમદા નદીના યુથી અવય થતા નદી રકનાયાના ગાભોની ત્તલગત યાજીરા જી. નભમદા. 

અ.
ન 

તાલકુા
નુ ંનાભ 

ગાભનુ ં
નાભ 

ગરૂડશે્વય 
ખાતે 
નભમદા 
નદીની 

બમજનક 
વાટી 
ફુટભા ં

ગોલ્ડન 
બ્રીજ 
બરૂચ 
ખાતે 

બમજનક 
વાટી 
ફુટભા ં

સ્થાતંય 
કયલાના 
સ્થ 

ત્તલળે 
નોંધ 

વયચંનુ ંનાભ કોન્ટેકટ પોન 
નફંયો 

વયચં/તરાટી 

૧ નાાંદદ વીવરા ૧૦૩૩૪.
૩૩ 

૧૬ પ્રા.ળા. નભમદા 
નદી
ના 
કાા્ં ા
ના 

ગાભ 

લવાલા બધુાબાઇ ૮૫૧૧૨૩૬૭૫૮ 

૨ નાાંદદ બદાભ ૧૦૮.૩૬ ૨૧ પ્રા.ળા. -“- લવાલા ળૈરેબાઇ ૯૭૨૬૧૧૭૯૭૪ 
૩ નાાંદદ ભાાંગયર ૧૦૮.૩૬ ૨૧ પ્રા.ળા. -“- તડલી ભાધબાઇ કે. ૭૮૭૪૫૨૮૯૮૨ 
૪ નાાંદદ ગલુાય ૧૧૧ ૨૪ પ્રા.ળા. -“- તડલી ભામાફેન ૮૯૮૦૦૬૬૪૨૪ 
૫ નાાંદદ યાભયુા ૧૧૧ ૨૫ પ્રા.ળા. -“- તડલી ઉભીરાફેન ૯૪૨૭૩૩૨૩૦૪ 
૬ નાાંદદ યાજી

રા 
૧૧૧ ૨૬ પ્રા.ળા. -“- પ્રમખુશ્રી 

યાજીરા 
નગયાભરકા 

૨૨૦૧૦૧ 

૭ નાાંદદ ઓયી ૧૧૪ ૨૭ પ્રા.ળા. -“- લવાલા ફચબુાઇ ૯૦૯૯૨૦૪૯૨૮ 
૮ નાાંદદ નલાયુા ૧૧૭ ૨૮ પ્રા.ળા. -“- તડલી મકેુળબાઇ 

ફચબુાઇ 
૯૪૨૯૬૭૩૮૨૯ 

૯ નાાંદદ ધભણાચા ૧૧૭ ૨૮ પ્રા.ળા. -“- લવાલા 
ભનસખુબાઇ ડી. 

૯૫૮૬૧૮૦૨૭૯ 

૧૦ નાાંદદ ધાનય ૧૧૭ ૨૮ પ્રા.ળા. -“- લવાલા ભશળેબાઇ ૯૯૦૯૨૦૫૭૦૨ 
૧૧ નાાંદદ બચયલાડા ૧૨૦ ૩૦ પ્રા.ળા. -“- લવાલા સવુભત્રાફેન ૯૪૨૬૮૨૦૮૯૮ 
૧૨ નાાંદદ શજયયુા ૧૨૦ ૩૦ પ્રા.ળા. -“- લવાલા જે્ાબાઇ  ૯૬૩૮૫૬૬૬૯૬ 
૧૩ નાાંદદ ળશયેાલ ૧૨૧ ૩૦ પ્રા.ળા. -“- તડલી લ્્ભણબાઇ ૯૭૧૨૮૬૧૫૮૭ 
૧૪ નાાંદદ વાાંજયરી ૧૨૫ ૩૩ પ્રા.ળા. -“-  ૨૨૩૭૧૬/૨૯૧

૦૬૮ 
૧૫ નાાંદદ લયાછા ૧૨૫ ૩૩ પ્રા.ળા. -“- લવાલા સવુનરબાઇ ૯૮૭૯૫૩૭૯૨૭ 
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૧૬ ગરૂડશે્વય અકતેશ્વય ૧૨૮ ૩૪ પ્રા.ળા. -“- તડલી ચાંાફેન ૯૭૩૭૮૫૪૭૭૬ 
૧૭ ગરૂડશે્વય સયુજલડ ૧૩૨ ૩૫ પ્રા.ળા. -“- તડલી ભનાબાઇ ૯૮૨૪૩૮૦૨૭૧ 
૧૮ ગરૂડશે્વય ગાંબીયયુા ૧૩૨ ૩૫ પ્રા.ળા. -“- તડલી ભનાબાઇ ૯૮૨૪૩૮૦૨૭૧ 
૧૯ નાાંદદ ઇચા ૧૩૨ ૩૬ પ્રા.ળા. -“- લવાલા નાગજીબાઇ ૯૬૮૭૫૭૫૬૬૫ 
૨૦ નાાંદદ રૂાંઢ ૧૩૨ ૩૭ પ્રા.ળા. -“- લવાલા જમશ્રીફેન ૯૫૮૬૯૫૧૪૩૨ 
૨૧ ગરૂડશે્વય ગયા ૧૩૨ ૩૭ પ્રા.ળા. -“- તડલી વાંગીતાફેન ૮૨૩૮૫૧૨૧૩૩ 
૨૨ ગરૂડશે્વય ગરૂડશે્વય ૧૩૨ ૩૭ પ્રા.ળા. -“- તડલી નીતાફેન ૯૭૨૬૧૧૭૯૭૪ 
૨૩ ગરૂડશે્વય લાાંવરા ૧૩૫ ૩૯ પ્રા.ળા. -“- તડલી જમત્વનાફેન ૯૯૭૮૭૩૨૫૪૯ 

 

અ.ન તાલકુાનુ ં
નાભ 

ગાભનુ ં
નાભ 

ગરૂડશે્વય 
ખાતે 
નભમદા 
નદીની 

બમજનક 
વાટી 
ફુટભા ં

ગોલ્ડન 
બ્રીજ 
બરૂચ 
ખાતે 

બમજનક 
વાટી 
ફુટભા ં

સ્થાતંય 
કયલાના 
સ્થ 

ત્તલળે 
નોંધ 

વયચંનુ ંનાભ કોન્ટેકટ પોન 
નફંયો 

વયચં/તરાટી 

૧ વતરકલાડા લાવણ ૧૦૭ ૩૧ પ્રા.ળા. નભમદા 
નદીના 
કાા્ં ાના 
ગાભ 

દામભા 
ળબ્ફીયહવેુન 

૯૯૭૯૬૯૫૦૫૧ 

૨ વતરકલાડા લાડીમા ૧૦૮ ૩૨ પ્રા.ળા. -“- તડલી ભશળેબાઇ ૯૯૧૩૪૭૯૦૬૨ 
૩ વતરકલાડા યેંગણ ૧૧૧ ૩૩ પ્રા.ળા. -“- લવાલા 

ળાાંતાફેન 
૯૯૦૯૨૦૪૩૬૬ 

૪ વતરકલાડા ચડુશે્વય ૧૧૧ ૩૩ પ્રા.ળા. -“- ફાયીમા 
ગવલિંદબાઇ 

૯૭૧૨૮૫૯૮૧૯ 

૫ વતરકલાડા વતરકલાડા ૧૧૫ ૩૫ પ્રા.ળા. -“- તડલી દક્ષાફેન ૯૮૭૯૦૧૮૨૪૩ 
૬ વતરકલાડા વલયયુ ૧૨૦ ૩૬ પ્રા.ળા. -“-   
૭ વતરકલાડા ગણવીડા ૧૨૦ ૩૬ પ્રા.ળા. -“-   
૮ વતરકલાડા લયલાડા ૧૨૭ ૩૭ પ્રા.ળા. -“- તડલી સધુાફેન ૯૦૨૬૩૩૮૬૨૫ 
૯ વતરકલાડા બાલયુા ૧૨૯ ૩૯ પ્રા.ળા. -“-   
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યુ અને બાયે લયવાદના કાયણે રાફંા વભમા સધુી ાણી બયાઇ યશતે ુ ંશોમ તેલા ગાભો. 

અ.નુ.ં તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ વયચંનુ ંનાભ કોન્ટેકટ પોન નફંયો 
૧ વતરકલાડા વાલરી બીર ગીતાફેન ૯૬૮૭૮૪૭૨૯૦ 
૨ વતરકલાડા વાશફેયુા ફાયીમા અરૂણાફેન ૯૮૨૫૮૫૨૩૨૯ 
 

બાયે લયવાદથી અશ્વ્લીન નદીભા ંાણી આલલાથી અવય થતા ંગાભોની માદી. 

અ.નુ.ં તાલકુાનુ ંનાભ ગાભનુ ંનાભ વયચંનુ ંનાભ કોન્ટેકટ પોન નફંયો 
૧ વતરકલાડા અગય બીર ગીતાફેન ૮૨૩૮૨૩૩૩૧૩ 
૨  સયુજીયુા   
૩  રીભડીમા   
૪  કેવયયુા   
૫  આભરીમા બીર નટુબાઇ ૯૭૨૬૭૩૪૪૧૬ 
 

આભ ઉયકત ાાંચ ગાભને એક જ દદલવભાાં નવલાડી તથા કલાાંટ તાલકુાભાાં ૧૦૦ ભી.ભી. ઉય લયવાદ 

થામ છે. ત્માયે બાયે નકુવાન થામ છે.  
યાજીરા ળશયેી ત્તલસ્તાય:-  

  કયજણ નદીભાાં યુથી તેભજ ઉયલાવભાાં આલેર કયજણ ફાંધ ભાાંથી ૧ (એક) રાખ ક્યવેુક 

ાણી છડલાભાાં આલે અને કયજણ નદીની ાણીની વાટી કયજણ િીજ ાવે ૬.૫ ભીટય થામ ત્માયે 

યાજીરા ળશયેના નીચેના વલસ્તાયને યુના ાણીની અવય થામ છે. અને સ્થાાંતય કયલા ડ ેછે.  

અ.નુ.ં તાલકુો ગાભનુ ંનાભ વબતં્તલત અવયગ્રસ્તની 
લસ્તી 

આશ્રમ સ્થાન નક્કી કયેર 
સ્થનુ ંનાભ 

૧ નાાંદદ યાજીરા ળશયેી વલસ્તાય 
૧. રીરલાઢ 
૨. કારીકા ભાતાનુાં ભાંદદય 
વલસ્તાય 
૩. ભટ ભ્ વ્યમામાભ 
ળાા 
૪. ધાચીની લાડી ચચફુાલા 
યડ કટ પભમા 
૫. કુાંબાયલાડા 
૬. વત્મનાયામણ ભાંદદય 

૪૦- કાચા ભકાન 
૧૦૦- ભાણવની લસ્તી 
૫૦- કાચા ભકાન 
૧૨૫- ભાણવની લસ્તી 
૩૫- કાચ ુ૭૫- ભાણવ 
૫૦૦- ભાણવ 
૫૦- ભાણવ 
૨૦- ભાણવ 

૧. વલળા ખડામતાની લાડી   
    યાજીરા ૨૦૦ વ્યમકવત   
    ભાટે 
૨. દળા ખડામતાની લાડી  
    યાજીરા ૨૦૦ વ્યમકવત  
    ભાટે 
૩. વત્રલેણીની લાડી, યાજીરા  
    ૨૦૦ વ્યમકવત ભાટે 
 

યાજીરા ળશયે વલસ્તાયભાાં ચેતલણી આલા ભાટે નગયાભરકાભાાં ચભાવા ઋત ુદયમ્માન કાંરર 

રૂભ ળરૂ કયલાભાાં આલે છે. જેન પન નાંફય ૨૨૦૧૦૧ છે. યાજીરા ળશયેી વલસ્તાયભાાં યુના વભમે તભાભ 

તકેદાયીના ગરાાં મખુ્મ અવધકાયીશ્રી નગયાભરકા તયપથી નક્કી કયલાભાાં આલે છે.  
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નભમદા તથા કયજણ નદી રકનાયે આલેરા ગાભડાઓની ભારશતી નીચે મજુફ િે.  

અ.ન.ુ તાલકુાનુ ંનાભ ગાભની વખં્મા 
૧ નાાંદદ ૨૩ 
૨ દેડીમાાડા ૦૦ 
૩ વાગફાયા ૦૦ 
૪ વતરકલાડા ૧૪ 

કુર ૩૭ 
જોખભ અને વલેંદનળીરતા લગીકયણ (નભમદા જીલ્રા)  

જોખભ વબંાલના 
દય 

અવયનો 
દય 

વલેંદનળીરતાની 
કક્ષા 

વલેંદનળીર ત્તલસ્તાય/તાલકુા વલેંદનળીર 
લસ્તી 

લન ફાંકાલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
દુષ્કા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
આગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ભકૂાં ૩ ૩ ૬.૪ નભમદા ૫.૧૫ રાખ 
ગયભી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
યૂ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ભશત્લનુાં 
આંતયભાખુાં 
તટૂી ડવુાં. 

૦ ૦ ૦ નાાંદદ/દેડીમાાડા નભમદા/કયજણ 
નદી કાા્ં ાના 
ગાભ ે

ઇભાયત તટૂી 
ડલી 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કયાનુાં તપાન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
જભીન 
વયકલી 

૦ ૦ ૦ નાાંદદ/દેડીમાાડા/વાગફાયા ૦ 

ચેી 
યગચા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

શયુગ ૫૦% ૩૦% ૦ નાાંદદ/દેડીમાાડા/વતરકલાડા ૫૧૪૬૧ 
ખયાકી ઝેય ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ફાંધ તટૂલા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
આંતદયક 
અળાાંવત 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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રયત્તળષ્ટ- ૩ 

      વાધનોની ભારશતી:-  

      જજલ્રાભા ંઆલેર યુ યાશતના વાધનોની ત્તલગત 

અ.નુ ં કચેયીનુ ંનાભ જેકેટ યીંગ દોયડા જનયેટય પામય પામટય 
૧ યાજીરા 

નગયાભરકા 
૭૫ ૧૩ ૧૧-૧૦૦ભી 

૦૬-૨૦૦ભી 
- લટયફાઉઝ૨-

૨ ભીની પામય 
ટેન્ડય-૨  

ઇભયજન્વી 
બરુેટ-૧ 

૨ ડીઝાસ્ટય 
ળાખા 

- -  ૦૧ વેટેરાઈટ 
પન-૦૧ 
ચાજફેર 
ફેટયી-૦૩ 

૩ ભાભરતદાય 
કચેયી નાાંદદ 

૧૮૫ ૧૧૨ ૦૫-૧૦૦ભી 
૦૪-૨૦૦ભી 

૧ ચાજફેર 
ફેટયી-૦૧ 

૪ ભાભરતદાય 
કચેયી 

વતરકલાડા 

૧૫૦ ૫૩ ૦૯ - ચાજફેર 
ફેટયી-૦૧ 

૫ ભાભરતદાય 
કચેયી 

વાગફાયા 

૨૫ ૨૫ ૦૮-૧૦૦ભી 
૦૩-૨૦૦ભી 

૨ ચાજફેર 
ફેટયી-૦૧ 

૬ ભાભરતદાય 
કચેયી 

દેડીમાાડા 

૩૮ ૨૦ ૧૧ ૧ - 

૭ રીવ સ્ટેળન 
ગરૂડશે્વય 

૦૫ - ૦૯-૧૦૦ભી 
૦૪-૨૦૦ભી 

- - 
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નભમદા જીલ્રાભા ંભત્સ્મધોગો ભડંી ાવે આલેરી ફોટોની ત્તલગત 

અ.નુ ં તાલકુો ભત્સ્મઉધોગ ભડંીનુ ંનાભ ફોટની વખં્મા 
૧ નાાંદદ કયજણ જાળમ વલસ્તાય આદદલાવી ભત્સ્મઉધગ 

વશકાયી ભાંડી રી. ભલી-ફયીરા 
૩૩ 

૨  ધી લડગાભ અવયગ્રસ્ત ભત્સ્મઉધગ વશકાયી ભાંડી 
રી. ાનતરાલડી 

૦૬ 

૩  જમબાયત આદદલાવી ભત્સ્મઉધગ વશકાયી ભાંડી 
રી. અકતેશ્વલય 

૦૪ 

૪ વાગફાયા ધી નાનાકાાંકડીઆફા આદદલાવી ભત્સ્મઉધગ 
વશકાયી ભાંડી રી. નાનાકાકાડીઆંફા 

૧૨ 

૫  શ્રી વશાયા ભત્સ્મઉધગ આદદલાવી વશકાયી ભાંડી 
રી. ચડલાલ 

૨૫ 

કુર:- ૮૦ 
 
ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ અન્લમે ફોટ ભાટે વંકમ  કયલા ભાટે ભડંી ના શોદેદાયની ભારશતી.  

અ.નુ.ં ફોટ ભાણરક્નુ ંનાભ ગાભ તાલકુો વંકમ  વ્મસ્ક્ત/ભડંનુ ં
નાભ 

ભોફાઇર નફંય 

૧ તડલી ભનજબાઇ 
અંફારાર 

ાનતરાલડી નભમદા તડલી ભનજબાઇ 
અંફારાર 
ભાંત્રી-લડગાભ અવયગ્રસ્ત 
વશકાયી ભાંડી 

૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 

૨ તડલી વલિભબાઇ 
અંફારાર 

ાનતરાલડી નભમદા ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 

૩ તડલી સભુનબાઇ 
નાંદુબાઇ 

ાનતરાલડી નભમદા ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 

૪ લવાલા સખુાબાઇ 
ચનુીરાર 

ભલી-ફયીરા નભમદા લવાલા સખુાબાઇ 
ચનુીરાર 
ર ાંવીગબાઇ કયજણ 
જાળમ વશકાયી ભાંડ 

૯૭૩૭૪૫૫૦૭૪ 

૫ ર ાંવીગબાઇ ભલી-ફયીરા નભમદા ૯૮૭૯૯૪૨૨૦૫ 
૬ લવાલા વભાબાઇ 

બાંગડબાઇ 
ભાાંડણ નભમદા ૯૯૭૯૭૨૬૪૭૪ 

૭ લવાલા જશયેવીંગબાઇ 
બીલ્માબાઇ 

ચડલાલ વાગફાયા ઉત્િભબાઇ-ચેયભેન, ધી 
વશાયા ભત્સ્મઉધગ 
વશકાયી ભાંડી રી. 

૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 

૮ લવાલા યેલજીબાઇ 
ભગનરાર 

ચડલાલ વાગફાયા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
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૯ લવાલા 
જરભવીંગબાઇ 
ખુ્માબાઇ 

નાનાકાકડી 
આંફા 

વાગફાયા કયવનબાઇ નાનાકાકડી 
આંફા ભાંડી 
ગીયધયબાઇ નાનાકાકડી 
આંફા ભાંડી 

૯૭૨૭૦૪૩૩૫૭ 

૧૦ લવાલા ભાનવીગબાઇ 
વભાબાઇ 

નાનાકાકડી 
આંફા 

વાગફાયા ૯૯૧૩૯૮૦૯૮૧ 
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રયત્તળષ્ટ- ૪ 

સ્લમવેંલકોની માદી 

જીલ્રાના તયલૈમાઓની માદી 

અ.નુ ં નાભ અને વયનામુ ં ગાભનુ ંનાભ તાલકુો વંકમ  નફંય 
૧ તડલી દદનેળબાઇ ફચબુાઇ લાડી ગરૂડશે્વય ૯૯૭૯૭૫૦૪૨૯ 
૨ તડલી જગદીળબાઇ યાભવવિંશબાઇ નલાગાભ ગરૂડશે્વય ૯૪૦૮૧૭૮૦૯૬ 
૩ તડલી ધભેંન્રબાઇ બલબુાઇ નલાગાભ ગરૂડશે્વય ૯૭૨૬૩૩૭૦૭૮ 
૪ તડલી અવતબાઇ નટલયરાર નલાગાભ ગરૂડશે્વય ૯૯૦૯૩૮૨૫૩૩ 
૫ તડલી વાંજમબાઇ કાંચનબાઇ નલાગાભ ગરૂડશે્વય ૯૪૨૬૨૭૦૨૯૧ 
૬ તડલી ભનબુાઇ અંફારાર ાનતરાલડી નાાંદદ ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૭ તડલી કુલેયબાઇ ચતયુબાઇ ાનતરાલડી નાાંદદ ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૮ તડલી ઇશ્વલયબાઇ લેચાનબાઇ ાનતરાલડી નાાંદદ ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૯ તડલી વનરેળબાઇ ધીરૂબાઇ ાનતરાલડી નાાંદદ ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૧૦ તડલી બગલાનબાઇ યાભાબાઇ ાનતરાલડી નાાંદદ ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૧૧ લવાલા ઉતભબાઇ વાભાબાઇ ચડલાલ વાગફાયા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૨ લવાલા જશાાંગીયબાઇ રૂજીબાઇ ચડલાલ વાગફાયા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૩ લવાલા ભાનાબાઇ લનાબાઇ ચડલાલ વાગફાયા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૪ લવાલા કાળીયાભબાઇ વયજેબાઇ ચડલાલ વાગફાયા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૫ લવાલા ફરીયાભબાઇ જનબાઇ ચડલાલ વાગફાયા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૬ કનૈમારાર યેલાપ્રવાદ કશાય નલાપભમા યાજીા ૯૯૨૫૪૬૧૯૦૦ 
૧૭ યાજેન્રકુભાય બીખાબાઇ ાાંજયા  યાજીા ૯૮૭૯૧૬૩૮૩૩ 
૧૮ અવનરકુભાય ળનબુાઇ ભાછી કયજણ યે.શા.ાછ  યાજીા ૯૭૩૭૩૧૭૮૯૭ 
૧૯ તેજવબાઇ ચાંદુબાઇ ભાછી રીભડાચક યાજીા ૯૮૯૮૭૯૩૯૦૮ 
૨૦ ઇમ્તીમાઝ ગરુાભઅબ્ફાવ ળેખ આયફ ટેકયા યાજીા ૮૮૬૬૧૦૬૨૯૮ 
૨૧ પયીદબાઇ ઇિાશીભબાઇ યા્ડ લડ પીમા યાજીા ૮૧૪૧૧૭૮૫૨૪ 
૨૨ અવનરકુભાય અમ્રતૃરાર યશીત યશીતલાવ યાજીા ૯૯૭૮૫૭૨૧૮૩ 
૨૩ યાકેળબાઇ શવમખુબાઇ ભાછી નલા પીમા યાજીા ૯૪૨૮૩૨૨૬૮૩ 
૨૪ વભાબાઇ યામજીબાઇ પ્રર્જવત કુાંબાયલાડ યાજીા ૯૬૩૮૫૩૦૨૧૮ 
૨૫ જમદીબાઇ કનબુાઇ ભાછી રીભડાચક યાજીા ૯૫૮૬૮૯૫૯૯૭ 
૨૬ શ્રી મકેુળ વરાંકી ઇ.ચા.પામયઓપીવય યાજીા ૮૭૩૫૦૪૦૭૩૨ 
૨૭ અવનરકુભાય અમતૃબાઈ યદશત નગયાભરકા યાજીરા ૯૯૭૮૫૭૨૧૮૩ 

૨૮ કભરેળકુભાય ફચબુાઈ વરાંકી નગયાભરકા યાજીરા ૭૬૯૮૭૮૩૩૫૮ 

૨૯ શભે ાંતકુભાય વલનદબાઈ ભાછી નગયાભરકા યાજીરા ૭૬૦૦૪૧૭૯૭૯ 

૩૦ જજતેન્ર નટલયબાઈ ભાછી નગયાભરકા યાજીરા  ૭૫૭૫૦૯૪૧૮૫ 
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૩૧ કયળનબાઈ ઈશ્વયબાઈ લવાલા દેદડમાાડા દેદડમાાડા ૯૪૨૮૩૦૪૩૨૩ 

૩૨ દશતેળકુભાય ઈશ્વયબાઈ લવાલા દેદડમાાડા દેદડમાાડા ૮૧૫૬૦૦૫૬૩૫ 

૩૩ તયરાફેન નાયવવિંશ લવાલા દેદડમાાડા દેદડમાાડા ૯૯૦૯૪૩૫૬૭૦ 

૩૪ કલ્નાફેન ચાંદુબાઈ લવાલા દેદડમાાડા દેદડમાાડા ૯૪૨૯૬૭૯૩૦૦ 

૩૫ શયેળબાઈ નાયવવિંગબાઈ લવાલા દેદડમાાડા દેદડમાાડા ૯૯૧૩૮૦૨૬૨૨ 

૩૬ તેજળકુભાય જળલાંતબાઈ તડલી ગરૂડશે્વય ગરૂડશે્વય ૯૭૨૭૭૪૩૯૫૬ 

૩૭ જજગ્નેળ વભાબાઈ તડલી ગરૂડશે્વય ગરૂડશે્વય ૮૭૫૮૯૦૫૫૬૭ 

૩૮ ભવનકુભાય જમાંવતબાઈ તડલી ગરૂડશે્વય ગરૂડશે્વય ૭૫૭૪૦૦૪૨૯૪ 

૩૯ ગીયીળબાઈ લી. ફાયીમા વતરકલાડા વતરકલાડા ૮૧૪૧૦૨૭૭૪૨ 

૪૦ અજજતબાઈ લી. ફાયીમા વતરકલાડા વતરકલાડા ૭૨૦૧૮૯૬૪૯૯ 

૪૧ કવર એન. ફાયીમા વતરકલાડા વતરકલાડા ૯૫૩૭૫૧૦૬૬૭ 

૪૨ નયેન્્બાઈ એભ. ફાયીમા વતરકલાડા વતરકલાડા ૭૫૭૯૮૯૮૫૨૬ 

૪૩ ભચયાગબાઈ અભયતબાઈ લાવાલા SRD/નાાંદદ SRD/નાાંદદ ૭૫૭૯૮૯૮૫૨૬ 

૪૪ અલ્કેળબાઈ અજુ મનબાઈ લવાલા SRD/નાાંદદ SRD/નાાંદદ ૭૫૭૯૮૯૮૫૨૬ 

૪૫ વલગ્નેળબાઈ અંફારારબાઈ લવાલા SRD/નાાંદદ SRD/નાાંદદ ૮૨૩૮૦૦૬૫૦૯ 

૪૬ સનુીરબાઈ યભેળબાઈ લવાલા SRD/નાાંદદ SRD/નાાંદદ ૭૦૪૩૨૭૨૫૯૭ 

૪૭ વલળારબાઈ ચાંકબાઈ લવાલા SRD/નાાંદદ SRD/નાાંદદ ૮૧૪૧૮૮૯૬૭૩ 

૪૮ યશ્ભીકાાંતબાઈ કમજીબાઈ લવાલા SRD/નાાંદદ SRD/નાાંદદ ૭૦૬૯૮૦૨૦૫૫ 

૪૯ વચીનબાઈ ગવલિંદબાઈ લવાલા SRD/નાાંદદ SRD/નાાંદદ ૯૬૮૭૭૭૦૩૦૧ 

૫૦ અજુ મનબાઈ અયવલિંદબાઈ લવાલા SRD/નાાંદદ SRD/નાાંદદ ૯૦૯૯૮૯૧૨૪૮ 

૫૧ દદકબાઈ ચાંકબાઈ લવાલા SRD/નાાંદદ SRD/નાાંદદ ૭૩૫૯૨૦૭૦૫૧ 

૫૨ પ્રકાળબાઈ એવ. લવાલા SRD/નાાંદદ SRD/નાાંદદ ૮૯૮૦૩૩૯૨૧૪ 

૫૩ શભે ાંતબાઈ ળનાબાઈ લવાલા SRD/નાાંદદ SRD/નાાંદદ ૯૫૭૪૭૧૧૬૪૧ 

૫૪ અવભતબાઈ જમાંતીબાઈ લવાલા SRD/નાાંદદ SRD/નાાંદદ ૯૫૫૮૭૪૩૧૯૮ 

૫૫ યાકેળબાઈ બયતબાઈ લવાલા SRD/નાાંદદ SRD/નાાંદદ ૮૧૨૮૭૫૬૮૨૮ 

૫૬ ળૈરેળકુભાય આય. લવાલા SRD/નાાંદદ SRD/નાાંદદ ૮૧૪૧૫૩૯૧૨૭ 

૫૭ યાજ ેંરકુભાય ડી યદશત નાાંદદ નાાંદદ ૯૭૧૨૨૮૮૯૧૨ 

૫૮ યવલન્રબાઈ જે. લવાલા શભગાડમ નાાંદદ શભગાડમ નાાંદદ ૯૯૧૩૨૯૩૧૮૪ 

૫૯ વાંજમબાઈ એભ. લવાલા શભગાડમ નાાંદદ શભગાડમ નાાંદદ ૯૫૮૬૯૫૨૭૧૮ 

૬૦ યાજેળબાઈ ફી. લવાલા શભગાડમ નાાંદદ શભગાડમ નાાંદદ ૯૯૧૩૭૮૮૯૧૮ 

૬૧ મકેુળબાઈ ડી. લવાલા શભગાડમ નાાંદદ શભગાડમ નાાંદદ ૭૬૯૮૦૪૮૨૩૧ 

૬૨ વભથનુબાઈ લી. લવાલા  શભગાડમ નાાંદદ શભગાડમ નાાંદદ ૯૭૨૬૨૭૪૪૦૬ 

૬૩ યણછડબાઈ એભ. લવાલા  શભગાડમ નાાંદદ શભગાડમ નાાંદદ ૯૯૭૮૧૫૧૬૧૩ 
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રયત્તળષ્ટ – ૫ 

સ્થાાતંય મોજના 

જીલ્રાભાાં કુર ૪૪ જેટરા ગાભ નદી , નભમદા કયજણ અને ઉકાઇ ડભે ભાાંથી લધ ુડત ુાણી 

છડલાના કાયણે અવય લાા તથા નીચાલાા વલસ્તાયભાાં આલેરા છે. જ્માાં બાયેથી અવત બાયે લયવાદ 

દયમ્માન અથલા ઉય લાવભાથી લધ ુલયવાદ ના કાયણે નભમદા ડભેભાાં ાણી છડતા આલતાાં ાણીની લધ ુ

આલકને કાયણે સ્થાાંતય કયલાની જરૂદયમાત ડી ળકે છે. આ ભાટે સ્થાવનક જીલ્રા /તાલકુા તાંત્ર ાવે 

સ્થાાાંતય કયલા ભાટે ફટરેકય , રક, છકા, જેલા લાશનને વ્યમલસ્થા ઉરબ્ધ કયલા ભાટે વક્ષભ છે. જે ભાટે 

સ્થાવનક નગયાભરકા , ભાગમ અને ભકાન ાંચામત , તથા અન્મ ખાનગી એજન્વીઓની ભદદ ભી ળકે છે. 

દયસ્સ્થતી ક્ષભતા ફશાય શમ તેલા વભમે શરેીકપ્ટય/ભેજય વચમ ઓયેળન જેલા વાંજગભાાં સ્ટેટ ઇભયજન્વી 

ઓયેળન સ્ટેન્ટયના વાંકરનભાાં યશી વાંકરન સ્થાાાંતય કયલાભાાં આલળે.  

સ્થાાાંતય દયમ્માન જે તે સ્થાન ય ઉરબ્ધ સયુભક્ષત આશ્રમ સ્થાન જેલા કે ળાા 

કમ્યનુીટી શર લાડી કે અન્મ ધાવભિક દયવયન ઉમગ કયલાભાાં આલળે. જે વલગત લીડીએીભાાં વભાવલષ્ટ 

કયલાભાાં આલેર છે. સ્થાાાંતયની સ્સ્થતી દયમ્માન અવયગ્રસ્તને બજન/ાણી/ભેડીકર લગેયે જેલી 

આલશ્મક વ્યમલસ્થા ભાટે રીવ/જીલ્રા યુલ્ા વલબાગ/જીલ્રા આયગ્મ વલબાગ રાયા તાત્કાભરક ધયણે 

જરૂયી વાધનવાભગ્રી સ્થ ય શોંચડલા અંગેની કાભગીયી શાથ ધયલાભાાં  આલળે. 
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રયત્તળષ્ટ – ૬ 

ભેડીકર અને શોસ્સ્ટર ભેનેજભેન્ટ  

આયોગ્મ વલરતો  

  રકને આયગ્મ વલરત યુી ાડલા ભાટે જીલ્રાભાાં ૧ વયકાયી શસ્સ્ટર , ૨૩ પ્રાથવભક 

આયગ્મ કેન્ર અને ૪ કુદટય આયગ્મ કેન્ર ( CHC) છે. યાજીરા શસ્સ્ટર , કેલડીમા કરની નભમદા 

પ્રજેકટની શસ્સ્ટર ,  ભટી શસ્સ્ટર છે. જુદા જુદા તાલકુાભાાં આલેરા કુદટય આયગ્મ કેન્ર ( CHC) અને 

પ્રાથવભક આયગ્મ કેન્રના સ્થ નીચે પ્રભાણે છે.  

અ.ન ુ તાલકુા કુરટય આયોગ્મ કેન્રનુ ંનાભ 
૧ નાાંદદ યાજુલાડીમા, તયા , ખટુાાંઆફા , વીવરા , જેવરય , રાછયવ , ઝયીમા , 

જેતયુ, ફયીમા, ગરૂડશે્વય 
૨ દેડીમાાડા વરમા,ભઝદા, ગારીમા, ગાંગાયુ, ખેટી, ાડા, ભાંડાા 
૩ વાગફાયા દેલભગયા, વેરાંફા, ાટરાભઉ, કરલાણ 
૪ વતરકલાડા અગય, લજેયીમા, બજુે્ા 
આભ અતે્રના જીલ્રાભાાં કુર-૧૭ આયલેુદદક દલાખાના આલેરા છે.  
 
આયલેુરદક દલાખાના 
૫ નાદદ યાજીરા, લાલડી, નયખડી, કેલડીમા કરની (શભમેથીક) , ભછૂાડ 
૬ દેડીમાાડા ડુભખર, વગાઇ,આંફાલાડી, ચીકદા, કાકયાડા, ખેડીાડા 
૭ વાગફાયા અભીમાય, વયાાડા, યાનીયુા, વાગફાયા (શભમેથીક) 
૮ વતરકલાડા વાલરી,લયા 
આભ અતે્રના જીલ્રાભા ંકુર ૧૭ આયલેુરદક દલાખાના આલેરા િે.  
  

  તે ઉંયાત જીલ્રાભાાં ૧ શસ્સ્ટર ૨૩ પ્રાથવભક આયગ્મ કેન્ર અને ૪ વામદુશક આયગ્મ કેન્ર 

(વી.એચ.વી.) છે. વલજમપ્રસવુત ગ્રશૃ યાજીરા , ચાંકરાર ભશતેા આઇ શસ્સ્ટર નભમદા પ્રજેક્લટ શસ્સ્ટર 

અને જરાયાભ રસ્ટ શસ્સ્ટર લાંળતયુા લગેયે ભટી શસ્સ્ટર છે.  
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જીલ્રાભા ંઉરબ્ધ આયોગ્મ ઇભયજન્વી વલરતો 

 

તાલકુ ૦૫  
આયગ્મ વફ વેન્ટય ૧૩૫  
પ્રાથવભક આયગ્મ કેન્ર ૨૨  
વામદુશક આયગ્મ કેન્ર ૦૪  
ભફાઇર યવુનટ ૦૨  
જીલ્રા વવવલર શસ્સ્ટર ૦૧ યાજીરા 
રેપ્રેવી શસ્સ્ટર ૦૧  
આયુમલેદદક દલાખાના ૧૮  
શ ુદલાખાના ૧૪  
શ ુવાયલાય કેન્ર ૧૭  
પયતા શ ુદલાખાના એકભ ૦૪  
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રયત્તળષ્ટ-૭ 

ત્તભરડમાની ત્તલગત  

ક્રભ  નાભ દૈત્તનક્નુ ંનાભ વયનામુ ં ટેરોપોન ન.ં/ ભોફાઇર 
ન.ં 

૧ શ્રી વત્મભ ફાયટ પ્રવતવનવધશ્રી ગજુયાત 
વભાચાય દૈવનક 
યાજીરા 

ળાક ભાકેટ ાવે ફેંક 
ઓપ ફયડાની ાવે 
યાજીરા જજ.નભમદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૦૭૮૮ 

ભ- ૯૮૨૫૨૪૯૯૮૮ 

૨ શ્રી ટલાયી પ્રવલણ 
છીતબુાઇ 

પ્રવતવનવધશ્રી 
દદવ્યમાબાસ્કય દૈવનક 
યાજીરા 

દયફાય યડ 
યાજીરા જજ.નભમદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૨૯૮૫ 

ભ- ૯૪૨૬૦૪૭૧૭ 

૩ શ્રી દદકબાઇ જગતા  પ્રવતવનવધશ્રી વાંદેળ 
દૈવનક યાજીરા 

ઋાથમ ભશતેા 
કમ્પ્રેક્ષ ાવે વાંત 
ચાય યસ્તા 
યાજીરા જજ.નભમદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૦૬૬૨ 

ભ- ૯૯૯૮૭૯૬૫૨૭ 

૪ શ્રીભતી જ્મવતફેન 
જગતા 

પ્રવતવનવધશ્રી રકવિા 
દૈવનક યાજીરા 

ઋાથમ ભશતેા 
કમ્પ્રેક્ષ ાવે વાંત 
ચાય યસ્તા 
યાજીરા જજ.નભમદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૦૬૬૨ 

ભ- ૯૩૭૪૮૧૫૬૨૮ 

૫ શ્રી આવળક ્ાણ  પ્રવતવનવધશ્રી ગજુયાત 
વભત્ર દૈવનક યાજીરા 

વવિંધીલાડ યાજીરા 
જજ.નભમદા 

ભ- ૯૮૨૫૮૭૩૦૯૨ 

૬ શ્રી મુાંતજીયા ખાન એભ. 
ળાશ 

પ્રવતવનવધશ્રી ગજુયાત 
ટુડ ેદૈવનક યાજીરા 

વવિંધીલાડ યાજીરા 
જજ.નભમદા 

ભ- ૯૯૨૫૧૮૭૬૪૬ 

૭ શ્રી બયત એવ.ળાશ પ્રવતવનવધશ્રી યગુ 
પ્રબાત દૈવનક 
યાજીરા 

લાલ ાવે દયફાય 
યડ યાજીરા 
જજ.નભમદા 

(પેક્લવ) ૦૨૬૪૦- 
૨૨૨૨૧૧ 

ભ- ૯૭૨૬૫૭૭૯૫૩/ 
૯૪૦૮૧૭૮૦૨૦ 

૮ શ્રી કનકવવિંશ ભાત્રર્જ તાંત્રીશ્રી નભમદાવભત્ર 
વાપ્તાદશક યાજીરા 

વલશ્વકભામ ભાંદદયની 
વાભે યાજીરા 
જજ.નભમદા 

ભ- ૯૪૨૭૧૩૦૧૪૫ 

૯ શ્રી અતરુ એવ.વની તાંત્રીશ્રી શેંયેગીય 
વાપ્તાદશક યાજીરા 

જુના રીવ સ્ટેળન 
વાભે દયફાય યડ 
યાજીરા જજ.નભમદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૦૩૮૭ 

ભ- ૯૮૭૯૧૫૪૨૯૨ 

૧૦ શ્રી આમાઝબાઇ 
ય.ુઆયફ 

તાંત્રીશ્રી યાજીરા 
ટાઇમ્વ વાપ્તાદશક 
યાજીરા 

આયફ ટેકયા 
યાજીરા જજ.નભમદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૧૧૨૯ 

ભ- ૯૯૦૯૯૧૮૧૩૫ 
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૧૧ શ્રી જમાંવતબાઇ ગાાંધી તાંત્રીશ્રી રકયાશ 
વાપ્તાદશક યાજીરા 

જેર ાવે યાજીરા 
જજ.નભમદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૦૦૯૪ 

 
૧૨ શ્રી કાનજીબાઇ 

એર.તડલી 
તાંત્રીશ્રી ભ્રષ્ટચાય મકુ્લત 
યાજ ાભક્ષક 
યાજીરા 

ભ્રષ્ટચાય મકુ્લત યાજ 
કામામરમ યાજીરા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૩૪૬૧ 

ભ- ૭૮૭૪૦૬૨૮૦ 

૧૩ શ્રી જમેળબાઇ એ.દળી પ્રવતવનવધશ્રી VTV 

NEWS CHANNEL 
યાજીરા 

યણછડ ભાંદદય ાવે 
યાજીરા જજ.નભમદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૩૦૬૫ 

ભ- ૯૪૨૬૪૭૨૯૬૫ 

૧૪ શ્રી દદક એન.ટેર પ્રવતવનવધશ્રી ETV 

NEWS  
અંફાભાતાના ભાંદદય 
ાવે કાછીમાલાડ 
યાજીરા જજ.નભમદા 

ભ- ૯૪૨૬૧૨૫૫૩૫ 

૧૫ શ્રી મજ્ઞનેળ કે.ટેકય  પ્રવતવનવધશ્રી P7 
NEWS CHANNEL 
યાજીરા 

યાભફાગ વવામટી  
યાજીરા જજ.નભમદા 

ભ- ૮૨૫૬૫૮૩૮૪ 

૧૬ શ્રી નયેન્રબાઇ 
ેયલારા 

પ્રવતવનવધશ્રી વાંદેળ 
ન્યઝુ ચેનર આજતક 
ન્યઝુ ચેનર 
યાજીરા 

રૂભ નાં. વી/૧૦૫ 
નલા ફવ સ્ટેન્ડ વાભે 
કેલડીમા કરની 
જજ.નભમદા 

ભ- ૯૪૨૬૪૪૧૫૨૩ 

૧૭ શ્રી વલળાર ફી.ા્ક  પ્રવતવનવધશ્રી GUJARAT 

NEWS CHANNEL 
(GTPL NEWS)  

આંખની શસ્ીટર 
વાભે ફક્ષી ખડકી 
ઢા ય યાજીરા 
જજ.નભમદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૩૩૨૭ 

ભ- ૯૯૨૫૦૨૩૭૫૮ 

૧૮ શ્રી યાહરુ એચ.ટેર પ્રવતવનવધશ્રી TV-9 
NEWS CHANNEL  

ચમામવીની લાડી ાવે 
નલાયુા યાજીરા 
જજ.નભમદા 

ભ- ૮૮૬૬૪૫૫૯૫૦ 
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રયત્તળષ્ટ- ૮ 

યાશત નુ:સ્થાનના ધોયણો. 

કુદયતી આવતઓ ( Natural 

Calamities) ને કાયણે થતા ભાનલ 

મ્રતૃ્ય/ુ શ ુમ્રતૃ્ય/ુ ઇર્જ તેભજ 

સ્થાલય/જ ાંગભ વભરકતને થતા 

નકુળાન ભાટે નાણાકીમ વશામ 

ચકુલલાના વાંકભરત ધયણ 

ફાફત. 

ગજુયાત વયકાય 

ભશસેરુ વલબાગ 

્યાલ ક્ર્ભાાંક: વીએરએવ/૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/વ.૩ 

વભચલારમ, ગાાંધીનગય. 

તાયીખ:- ૨૭/૦૪/૨૦૧૫. 
લચંાણે રીધા:-  

(૧) ભશસેરુ વલબાગન તા:- ૨૧/૮/૨૦૧૦ ન ્યાલ ક્ર્ભાાંક:- વીએરએવ/૧૦૨૦૦૬/૧૨૪૧/વ.૩ 

(૨) ભશસેરુ વલબાગન તા:- ૨૦/૧૨/૨૦૧૦ ન દયત્ર ક્ર્ભાાંક:- વીએરએવ/૧૦૨૦૦૬/૧૨૪૧/વ.૩ 

(૩) ભશસેરુ વલબાગન તા:- ૨૪/૧૦/૨૦૧૧ ન ્યાલ ક્ર્ભાાંક:- વીએરએવ/૧૦૨૦૦૬/૧૨૪૧/વ.૩ 

(૪) ભશસેરુ વલબાગન તા:- ૦૨/૦૪/૨૦૧૨ન ્યાલ ક્ર્ભાાંક:- વીએરએવ/૧૦૨૦૦૬/૧૨૪૧/વ.૩ 

(૫) બાયત વયકાયન તા:- ૧૬/૦૧/૨૦૧૨ ન ત્ર ક્ર્ભાાંક:- ૩૨-૭/૨૦૧૧ એન.ડી.એભ.I 

(૬) ભશસેરુ વલબાગન તા:- ૦૭/૦૮/૨૦૧૨ ન ્યાલ ક્ર્ભાાંક:- વીએરએવ/૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/વ.૩ 

(૭) બાયત વયકાયન તા:- ૧૩/૦૮/૨૦૧૨ ન ત્ર ક્ર્ભાાંક:- ૩૨-૩/૨૦૧૦ એન.ડી.એભ.I 

(૮) બાયત વયકાયન તા:- ૧૮/૦૮/૨૦૧૨ ન ત્ર ક્ર્ભાાંક:- ૩૨-૧૭/૨૦૦૮ એન.ડી.એભ.I 

(૯) બાયત વયકાયન તા:- ૨૧/૦૬/૨૦૧૩ ન ત્ર ક્ર્ભાાંક:- ૩૨-૩/૨૦૧૩ એન.ડી.એભ.I 

(૧૦) ભશસેરુ વલબાગન તા:- ૨૬/૦૯/૨૦૧૩ન ્યાલ ક્ર્ભાાંક:- વીએરએવ/૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/વ.૩ 

(૧૧) બાયત વયકાયન તા:- ૨૮/૧૧/૨૦૧૩ ન ત્ર ક્ર્ભાાંક:- ૩૨-૩/૨૦૧૩ એન.ડી.એભ.I 

(૧૨) ભશસેરુ વલબાગન તા:- ૦૪/૦૭/૨૦૧૪ ન ્યાલ ક્ર્ભાાંક:- વીએરએવ/૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/વ.૩ 

(૧૩) ભશસેરુ વલબાગન તા:- ૨૦/૦૮/૨૦૧૪ ન ્યાલ ક્ર્ભાાંક:- વીએરએવ/૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/વ.૩ 

(૧૪) બાયત વયકાયન તા:- ૦૮/૦૪/૨૦૧૫ ન ત્ર ક્ર્ભાાંક:- ૩૨-૭/૨૦૧૪ એન.ડી.એભ.I 
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આમખુ:- 

  યાજમભાાં વલવલધ પ્રકાયની કુદયતી આવતઓને કાયણે થતા નકુવાન ભાટે ઉય લાંચાણે 

રીધા ્યાલથી વશામના ધયણે અને વશામ ચકુલલાની પ્રદકમા તથા તેના અવધકાય આલાભાાં આવ્યમા છે. 

બાયત વયકાયે વશામના ધયણભાાં કયેર સધુાયા ધ્માને રઇ કુદયતી આવતઓના પ્રકાય , વશામના સધુાયેરા 

ધયણ, વશામ ચકુલલાભાાં વલવાંગતતા વનલાયલા યાખલાની કાજી લગેયે ફાફતની વાંકભરત સચુનાઓ ફશાય 

ાડલી અવનલામમ જણામ છે.  
ઠયાલ:-  

  યાજમભાાં કુદયતી આવતઓ જેલી કે , (૧) બાયે લયવાદ-યૂ ( Heavy Rainfall- Flood.) (૨) 

લાદ પાટવુાં ( Cloud burst), (૩) લાલાઝડુાં ( Cyclone). (૪) દુષ્કા ( Drought) (૫) ભકૂાં/ત્સનુાભી 

(Earthquake/Isunami) (૬) જભીન ધવી જલી (Landslides), (૭) દશભપ્રાત (Avalanches), (૮) કયાની વષૃ્ષ્ટ 

(Hailstorm) (૯) ્ાય અને ળીત રશયે (Frost and Cold wave), (૧૦) જીલાતનુાં આિભણ (Pest attack), (૧૧) 

આગ, ( Fire) , લગેયેથી થતા નકુળાન ભાટે વશામ ભાંજૂય કયલાના અવધકાય તથા વશામ ભાંજૂય કયલાની 

પ્રદકમા કાજીલૂમકની વલચાયણા કયી નીચે મજુફ અભર કયલા આ વાંકભરત ્યાલ કયલાભાાં આલે છે.  

  બાયત વયકાયે લાંચાણે રીધેર િભ (૭) ના ઓદપવ ભેભયેન્ડભથી ્ાય અને ળીત રશયેન ણ 

કુદયતી આવતભાાં વભાલેળ કમો છે જે નીચે મજુફ છે.  

  બાયત વયકાયના વાંદબમ-૭ ભાાં દળામલેર ત્રથી ા્ંડી/ ્ાય/ શીભપ્રક ને ણ કુદયતી 

આવત ગણલાભાાં આલેર છે અને વશામ ભાટે નીચે મજુફના ભાદાંડ નક્કી કયલાભાાં  આલેર છે.  

I. શીભપ્રાત/ શીભપ્રક પ્રબાવલત વલસ્તાયભાાં જમા વાભાન્મ વાંજગભાાં ૧૦ વે.કે તેથી ઉયનુાં 

તાભાન યશતે ુાં શમ ત્માાં ૭ વે. થી લધ ુનીચે તાભાન ર્જમ ત્માયે તથા 

II. જે વલસ્તાયભાાં ૧૦ વે. થી નીચે તાભાન યશતે ુાં શમ તેલા વલસ્તાયભાાં ૫ વે. થી નીચુાં તાભાન ર્જમ 

ત્માયે. 

III. ઉયકત તાભાન બાયત વયકાયના શલાભાન ખાતાની ક્લચેયીએ જે તે વલસ્તાય ભાટે પ્રવાદયત કયેર 

તાભાન ની તાત્કાભરક સ્સ્થતી ભાદાંડ તયીકે ધ્માને રેલાની યશળેે.  

IV. જે પ્રબાવલત વલસ્તાયભાાં ાકને ૩૩% અને તેથી લધ ુનકુળાન થયુાં શળે તેને દુષ્કા , કયા, વષૃ્ષ્ટ , 

જીલાત આિભણ અને અન્મ આવતઓની જેભ વશામને ાત્ર યશળેે. તે જ યીતે શુ , ભયધાાં લગેયેને 

ણ ્યાલેર વશામ ભલાાત્ર થળે. 

  

 

 

 

  

કુદયતી આવતઓને કાયણે થતા ભાનલ મતૃ્ય ુઅને ઇર્જ ,સ્થાલય, જ ાંગભ વભરકતને નકુળાન , 

ખેડુત, ભાછીભાય, શસ્તકરા અને શાથળાના કાયીગયને થતા નકુળાન તથા શ ુમતૃ્ય ુવશામના  
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સધુાયેરા ધોયણો 
૧ ભાનલ મતૃ્ય ુવશામ 

 રૂ।. ૪,૦૦,૦૦૦/- 
૨ નાળ/નકુળાન ાભેર કાચા/ાકા ભકાન/ઝાંડા ભયાભત વશામ 

૨.૧ વાંણૂમ નાળ ાભેર ભકાન અને ભટુાં નકુળાન ાભેર ભકાન 
 રૂ।.૯૫,૧૦૦/- ાકુાં ભકાન (વભતર / વાટ વલસ્તાયભાાં આલેર)  

રૂ।. ૧,૦૧,૯૦૦/- ાકુાં ભકાન (લમતીમ વલસ્તાયભાાં આલેર ઇન્ટીગ્રેટેડ એકળન પ્રાન 
રાગ ુશમ તેલા જીલ્રાઓ વદશત) 

 રૂ।. ૯૫,૧૦૦/- કાચા ભકાન 
રૂ।. ૧,૦૧,૯૦૦/- કાચા ભકાન (લમતીમ વલસ્તાયભાાં આલેર ઇન્ટીગ્રેટેડ એકળન પ્રાન 
રાગ ુશમ તેલા જીલ્રાઓ વદશત) 

૨.૨ આંળીક યીતે નકુળાન ાભેર કાચા/ ાકા ભકાન (ઓછાભાાં ઓછાં ૧૫% નકુળાન શમ 
ત જ ભલાાત્ર)  

 રૂ।. ૫,૨૦૦/- ાકુાં ભકાન 
રૂ।. ૩,૨૦૦/- કાચુાં ભકાન 
(ઉયકત યકભ ઉયાાંત ફને દકસ્વાભાાં રૂ।. ૬,૦૦૦/- યાજમ વયકાયના ફજેટભાાંથી 
ભલાાત્ર યશળેે.) 

૨.૩ નાળ/ નકુળાન ાભેર ઝાંડા 
 રૂ।. ૪,૧૦૦/- 

(ઉયકત યકભ ઉયાાંત રૂ।. ૩,૦૦૦/- યાજમ વયકાયના ફજેટભાાંથી ભલાાત્ર યશળેે.)  
૨.૪ ધય વાથે વાંકામેર કેટર ળેડ 

 રૂ।.૨,૧૦૦/- 
૩ અાંગતાના કેવભાાં વશામ (વ્યમસ્ક્લતદી્) 
 રૂ।.૫૯,૧૦૦/- ૪૦% થી ૬૦% અાંગતાભાાં 
 રૂ।.૨,૦૦,૦૦૦/- ૬૦% થી લધ ુઅાંગતાભાાં 
૪ ગાંબીય ઇર્જથી શસ્સ્ટરભાાં દાખર થલાના કેવભાાં 
 રૂ।. ૧૨,૭૦૦/- એક વપ્તાશથી લધ ુવભમ શસ્સ્ટરભાાં દાખર યશ ેત  
 રૂ।.૪,૩૦૦/- એક વપ્તાશથી ઓછા વભમ શસ્સ્ટરભાાં દાખર યશ ેત 
૫ દૈવનક યકડ વશામ ( કેળ ડલ્વ)` 
 રૂ।.૬૦/- દૈવનક ખુ્ત લમના વ્યમસ્ક્લત ભાટે (લધભુાાં લધ ુ૩૦ દદલવ ભાટે , જરૂદયમાત 

જણામ ત પ્રથભ તફક્કાભાાં ૬૦ દદલવ સધુી રાંફાલી ળકામ તથા દુષ્કા કે જીલાત 
આક્ર્ભણના દકસ્વાભાાં વાંગ ૯૦ દદલવ સધુી રાંફાલી ળકામ.) 
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 રૂ।. ૪૫/- ફાકદી્ (લધભુાાં લધ ુ૩૦ દદલવ ભાટે , જરૂદયમાત જણામ ત પ્રથભ 
તફક્કાભાાં ૬૦ દદલવ સધુી રાંફાલી ળકામ તથા દુષ્કા કે જીલાત આિભણના દકસ્વાભાાં 
વાંગ ૯૦ દદલવ સધુી રાંફાલી ળકામ) 

૬ કડા અને ધયલખયી વશામ 
 રૂ।. ૧,૮૦૦/- કડા વશામ (કુાંટુફ દી્) 
 રૂ।. ૨,૦૦૦/- ધયલખયી વશામ (કુાંટુફ દી્) 
૭ શ ુમતૃ્ય ુવશામ (શ ુદી્) 

૭.૧ દુધાા શ ુ
 રૂ।. ૩૦,૦૦૦/- ગામ/બેંવ/ઉંટ/માક લગેયે ભાટે 
 રૂ।. ૩,૦૦૦/- ધેંટા/ ફકયા લગેયે ભાટે 

૭.૨ ભફન દુધાા શ ુ
 રૂ।. ૨૫,૦૦૦/- ઉંટ/ ધડા/ ફદ લગેયે ભાટે 
 રૂ।. ૧૬,૦૦૦/- યેલ્ર (ાડ-ાડી) ગામની લાછયડી/ ગધેડી/ની લગેયે ભાટે 
૮ ભયધા મતૃ્ય ુવશામ 
 રૂ।. ૫૦/- પ્રવતક્ષી લધભુાાં લધ ુ રૂ।. ૫ ,૦૦૦/- પ્રવત કુાંટુફ ની ભમામદાભાાં (ક્ષીન ુમ્રતૃ્ય ુ

કુદયતી આવતના કાયણે થમેર શવુાં જઇએ.) 
૯ કૃવ વશામ 

૯.૧ ફે શકેટય સધુી જભીન ધયાલતા ખેડુતને વશામ 
 રૂ।. ૧૨,૦૦૦/- જભીન ધલાણ ભાટે (પ્રવત શકેટય) 
 રૂ। ૧૨,૨૦૦/- લમતીમ વલસ્તાય (પ્રવત શકેટય) 
 રૂ।. ૧૨,૨૦૦/- પીળ પાભમના ધલાણ અને નુ: સ્થાન યીેયીંગ (પ્રવત શકેટય) 
 રૂ।. ૩૭ ,૫૦૦/- પ્રવત શકેટય રેન્ડસ્રાઇડીંગ કે નદીનુાં લશણે ફદરાલાના કાયણે જભીન 

અંળત: નકાભી ફની ગમેર શમ કે લશણેભાાં દફાઇ ગમેર શમ 
૯.૨ ફે શકેટય સધુી જભીન ધયાલતા ખેડુતને ઇનટુ વફવીડી (૩૩% અને તેથી લધ ુ

નકુળાનના દકસ્વાભાાં) 
 રૂ।. ૬,૮૦૦/- પ્રવત શકેટય ભફન વમત (લાલેતય વલસ્તાયની ભમામદાભાાં) 
 રૂ।. ૧૩,૫૦૦/- પ્રવત શકેટય વમત (લાલેતય વલસ્તાયની ભમામદાભાાં અને રૂ।.૧૦૦૦/- થી 

ઓછી નશીં તેટરી વશામ) 
 રૂ।. ૧૮ ,૦૦૦/- પ્રવત શકેટય ફાયભાવી ાક (લાલેતય વલસ્તાયની ભમામદાભાાં અને 

રૂ।.૨૦૦૦/- થી ઓછી નશીં તેટરી વશામ)  
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૯.૩ ફે શકેટયથી લધાયે જભીન ધયાલતા ખેડુત (ાકને ૩૩% અને તેથી લધાયે નકુળાનના 
દકસ્વાભાાં) (લધભુાાં લધ ુ૨ શકેટયની ભમામદાભાાં જ વશામ ચકૂલી ળકાળે) 

 રૂ।. ૬,૮૦૦/- પ્રવત શકેટય ભફન વમત (લાલેતય વલસ્તાયની ભમામદાભાાં) 
 રૂ।.૧૩,૫૦૦/- પ્રવત શકેટય વમત (લાલેતય વલસ્તાયની ભમામદાભાાં) 
 રૂ।. ૧૮,૦૦૦/- પ્રવત શકેટય ફાયભાવી ાક (લાલેતય વલસ્તાયની ભમામદાભાાં) 

૧૦ ભાછીભાયને થમેર નકુળાન વશામ 
 રૂ।. ૪,૧૦૦/- અંળત: નકુળાન ાભેર શડી યીેયીંગ ભાટે 
 રૂ।. ૨,૧૦૦/- અંળત: નકુળાન ાભેર ર્જી યીેંયીગ ભાટે 
 રૂ।. ૯,૬૦૦/- વાંણૂમ નાળ ાભેર શડી ફદરલા ભાટે 
 રૂ।. ૨,૬૦૦/- વાંણૂમ નાળ ાભેર ર્જી ફદરલા ભાટે 
 રૂ।. ૮,૨૦૦/- (શકેટય દી્) ઇનટુ વફવીડી ભત્સ્મફીજ ભાટે 

૧૧ શસ્તકરા અને શાથળા કાયીગય ભાટે વશામ 
 રૂ।. ૪,૧૦૦/- નકુળાન ાભેર વાધનની ખયીદી ભાટે 
 રૂ।. ૪,૧૦૦/- નકુળાન ાભેર કાચા/ ાકા ભાર વાભાન ભાટે 

  
 ઉયકુત ટેફર મજુફની વશામ ભાંજુય કયતી લખતે નીચેની સચુનાઓ ધ્માને રેલાની યશળેે.  
૧. મતૃ્ય ુવશામ:-  

૧. મતૃ્ય ુાભેર વ્યમકવત દી્ રૂ ।.૪,૦૦,૦૦૦/- ની વશામ ચકૂલલાની યશળેે. આ યકભ SDRF ભાાંથી 

ચકૂલલાની યશળેે. આ મતૃ્ય ુવશામ વયકાયી કભમચાયી/ યાશત કે ફચાલ કાભગીયી કયતા અન્મ કભમચાયી કે 

જે યાશત કાભગીયીભાાં યકામેર શમ તેભનુાં તે દયમ્માન મતૃ્ય ુથામ ત તેભને ણ ભલાાત્ર યશળેે. 

આપત યાશત અંગેની ભકડ્રીર તથા તૈમાયીની કાભગીયી દયમ્માન ણ જ કઇ કભમચાયીનુાં મતૃ્ય ુથામ ત 

તેને ણ આ વશામ ભલાાત્ર યશળેે.  

૨.  વનદદષ્ટ કયેરી કુદયતી આપતને રીધે વલદેળભાાં તાની જીંદગી ગભુાલનાય બાયતીમ નાગદયક તથા 

બાયતીમ વાંધ પ્રદેળભાાં તાની જીંદગી ગભુાલનાય વલદેળી નાગદયકની ફાફતભાાં તેના કુાંટુાંફને આ વશામ 

ભલાાત્ર થળે નશી.  

૩. વક્ષભ અવધકાયી રાયા મતૃ્ય ુકુદયતી આપતને કાયણે થયુાં છે તેવુાં પ્રભાણત્ર ભેલલાનુાં યશળેે.  

૪. કુદયતી આવતની વીધી અવયના કાયણે મતૃ્ય ુથમેર છે તે ફાફતની તાવ અને ખાતયી ભશસેરુી તથા 

રીવ તાંત્રએ કયલાની યશળેે.  

૫. મતૃ્ય ુાભનાય દયેક દકસ્વાભાાં રીવ પદયમાદ (એપ.આઇ.આય.) અથલા “ફનાલની ર્જણલા જગ નોંધ” 

રીવ સ્ટેળને થમાના દયોટની નકર કેવની પાઇર વાથે યાખલાની યશળેે.  

૬. સ્ટભટભ યીટમ યેકડમ ય રેલાન યશળેે.  
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૭. મતૃ્યનુા વાંજગનુાં યેકડમ ફનાલલાનુાં યશળેે. જેભાાં ફનાલનુાં સ્થ, ગાભ, જેના અવધકાય ક્ષેત્રભાાં છે તે ગાભના 

વયાંચ, તરાટી વશ ભાંત્રી અથલા નગય ચામત , નગયાભરકા અથલા ભશા નગયાભરકાના ચુાંટામેર 

ઓદપવય/ ચીપ ઓદપવય/ લડમ ઓદપવયનુાં કુદયતી આવતની વીધી અવયને કાયણે મતૃ્ય ુથમેર છે તે 

ફાફતનુાં પ્રભાણત્ર યેકડમ ય યાખલાનુાં યશળેે.  

૮. મતૃ્ય ુવશામની ભાંજુયી અંગેન આખયી વનણમમ ળશયેી વલસ્તાય ભાટે જજલ્રા કરેકટય અને ગ્રામ્મ વલસ્તાય 

ભાટે જજલ્રા વલકાવ અવધકાયીની કક્ષાએ રેલાન યશળેે. 

૯. આ યકભ ચકુલતી લખતે ભયનાય વ્યમસ્ક્લત અથલા તેના લાયવદાયની આલક , ધધ તેભને ભેર અન્મ 

વશામ અથલા તેભના જીલન વલભાની વલગત લગેયે જેલી ફાફત ધ્માનભાાં રેલાની યશળેે નશી. 

૧૦. યાજમ વયકાય રાયા વાંણૂમ કે અળત: વપ્રવભમભથી ખેત ભજુય , ખેડુત , વલધાથીઓ , શ્રવભક લગેયેને 

વલભાનુાં યક્ષણ રુુાં ાડલાભાાં આલેલુાં શમ ત ત્માાં આ વશામની યકભ ચકુવ્યમાની ર્જણ વાં ફવધત જીલ્રા 

કક્ષાના અવધકાયી જેલા કે જીલ્રા વળક્ષણ અવધકાયી / જીલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયીને કયલાની યશળેે.  

૧૧. કઇ વલવળષ્ટ વાંજગભાાં રીવ પદયમાદ થમેર ન શઇ અથલા સ્ટભટભ થમેર ન શઇ ત તેલા કેવ 

વાંજગ/ દયસ્સ્થવતને ધ્માનભાાં રઇ લગમ-૧ ના જીલ્રા કક્ષાના અવધકાયી ભાયપતે ઉરબ્ધ યેકડમની 

ચકાવણી કયાલી આ મતૃ્ય ુકુદયતી આવતઓના કાયણે થયુાં છે ાંયત ુાં વલવળષ્ટ વાંજગ/ દયસ્સ્થવતને રીધે 

રીવ પદયમાદ/ સ્ટભટભ થમેર નથી તેલા વાંજગભાાં ભાનલ મતૃ્ય ુવશામ ચકુલલા અંગેન વનણમમ 

જીલ્રા કક્ષાની વવભવતએ રેલાન યશળેે. 

૧૨. કુદયતી આવતઓના કાયણે કઇ ણ વ્યમસ્ક્લત તણાઇ જલાથી અથલા ડુફી જલાના કાયણે રાતા થમેર 

શમ અથલા રાળ ભતી ન શમ અથલા લણ ઓખામેર યશતેી શમ તેલા દકસ્વાભાાં (દદયમાભાાં 

ભાછીભાયી ભાટે ગમેર ભાછીભાયના દકસ્વા વદશત) કુદયતી આવતના વાંજગ ધ્માને રઇ નીચે જણાલેર 

જીલ્રા કક્ષાની કવભદટભાાં વશામ ચકુલલા અંગે વનણમમ રેલાન યશળેે.  

(૧) જીલ્રા કરેકટય    અધ્મક્ષ  

(૨) જીલ્રા વલકાવ અવધકાયી  વભ્મ  

(૩) જીલ્રા રીવ અવધકાયી  વભ્મ  

(૪) જીલ્રા વવવલર વિન  વભ્મ  

(૫) જીલ્રાના વનલાવી અવધક કરેકટય વભ્મ   

 

૧૩. દદયમાઇ લાલાઝડાના કાયણે કઇ ભાછીભાયનુાં દદયમાભાાં ડુફી જલાથી મતૃ્ય ુથામ તથા રાતા થમેર 

શમ તેલા દકસ્વાભાાં મતૃ્ય ુવશામ ભાંજુય કયતી લખતે બાયતીમ શલાભાન ખાતાન આ અંગેન ચેતલણી 

દયટમ ધ્માને રઇ તે છી વશામ ભાંજુય કયલા / નશી કયલા ફાફતે મગ્મ વનણમમ રેલાન યશળેે. આ 

અંગેના કાગ જીલ્રા ભત્સ્મઉધગ અવધકાયીએ તૈમાય કયલાના યશળેે.  
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૧૪. વાભાન્મ યીતે જે વ્યમકવતનુાં મતૃ્ય ુકુદયતી આવતના રીધે લીજ કાંયટ રાગલાથી થમેર શમ તેલા 

દકસ્વાભાાં વશામની યકભ ભાંજુય કયી ચકૂલતા શરેા વાંફવધત લીજ જડાણ અવધકૃત છે  કે કેભ તેની 

ખાતયી કમામ ફાદ તથા લીજ જડાણ અવધકૃત અને કામદેવય શમ તે અંગેન યીટમ ભેલી તે છી જ 

યાશત ભાંજૂય કયલાની યશળેે. 

૧૫. યાજમભાાં એક જીલ્રાભાાં યશતેા વ્યમકવતનુાં અન્મ જીલ્રાભાાં મતૃ્ય ુથમેર શમ ત જે જીલ્રાભાાં મતૃ્ય ુથમેર 

છે તે જીલ્રાના વક્ષભ અવધકાયીએ તભાભ યેકડમ તૈમાય કયી આ અંગે મગ્મ વનણમમ રઇ મતૃ્ય ુથમેર 

વ્યમસ્ક્લતન જે જીલ્રાભાાં કામભી લવલાટ શત તે જીલ્રાના વક્ષભ અવધકાયી ભાયપતે મતૃક વ્યમસ્ક્લતના 

લાયવદાયને વશામનુાં ચકુલણુાં કયલાનુાં યશળેે.  
(અ) નીચેના રકસ્વાઓભા ંથમેર મતૃ્ય ુકુદયતી આત્તતથી થમેર ગણાળે નશી. તેથી આલા રકસ્વાઓભા ંઆ 

ઠયાલ શઠે મતૃ્ય ુવશામ ભલાાત્ર થળે નશી.  

 (૧) નદી , તાલ,જાળમ, લાાંકાભા ન્શાલા ડરે વ્યમસ્ક્લત ડુફી / તણાઇ ર્જમ ત  

 (૨) તાલ , નદી, કતય કે જાળમના દકનાયે કડાાં લાવણ ધલા કે અન્મ કાભે ગમેર શમ અને ગ 

રવતા કે તણાઇ જલાના દકસ્વાભાાં. 

(૩) નભમદા કેનાર કે અન્મ પ્રવતફાંવધત વલસ્તાયભાાં પ્રવતફાંધ શલા છતા ત્માાં ગમેર શઇ અને ત્મા કઇ 

કાયણવય ભયણ  થામ ત. 

(૪) નદી/ નાા તેભજ નીચાણલાા વલસ્તાય લગેયેભાાં યુ અંગે ચેતલણી આી શમ અને સ્થાાંતય 

કયલા ભાટે લાકેપ કયલા છતા તેન અભર ન કયે ને આલી જગ્માએ અવતવષૃ્ષ્ટ / યુ લગેયેભાાં મતૃ્ય ુ

થામ ત.  

(૫) નળ કયેર વ્યમસ્ક્લતનુાં મતૃ્ય ુથલાથી.  

(૬) નદી/ તાલ/ લાકાાં / જાળમ દકનાયે યુના ાણીની દયસ્સ્થતી જલા કે અન્મ કાયણવય 

જલાથી ગ રવી જલાથી.  

(૭) યુના ાણીથી ધેયાઇ ગમેર વલસ્તાયભાાં ભાાંદગીથી મતૃ્ય.ુ 
(ફ) મતૃ્ય ુવશામની યકભના ચકુલણા ંફાફત:-  

   (૧) મતૃ્ય ુવશામના કેવ તથા અન્મ યાશતના કેવ કરેકટય/ જીલ્રા વલકાવ અવધકાયીશ્રી ને ભાંજુય કયલા 

અવધકૃત કયલાભા આલે છે.  

   (૨) આ વશામની યકભ એકાઉન્ટ ેઇ ચેક / ડ્રાપટ થી ચકુલલાની યશળેે.  

   (૩) આ વશામની યકભ ભયનાય વ્યમસ્ક્લતના (૧) વત /ત્ની (૨) ભાતા/ વતા (૩) તુ્ર / તુ્રી (યભણત    

શમ ત ણ) જેલા વીધી રીટીના લાયવદાય અને તે ના શમ ત  

તેના કુાંટુાંફના અન્મ વભ્મ કે જે ભયનાય ય વાંણૂમ ણે આધાદયત શતા તેભને જ (આ ક્ર્ભભાાં) વશામ 

ચકૂલલાની યશળેે. અન્મ કુટુાંફીજનની વભાંવત શમ ત આ યકભ એક જ વ્યમસ્ક્લતને ચકૂલી ળકાળે. અથલા 
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જરૂય જણામે વાંયકુત નાભન ચેક ફનાલલાન યશળેે. તે વવલામ અન્મ ઇવભને આ વશામ ચકૂલી ળકાળે 

નશી.  

(૪ ) આ યાશત વ્યમસ્ક્લતના  મતૃ્ય ુછી જેટરી ઝડથી ચકુલી ળકામ તેટરી ઝડથી ચકૂલલાની યશળેે. અને 

યાશત ચકૂલલાભાાં વલરાંફ ન થામ તે જલાની જલાફદાયી વાંફવધત જીલ્રા કરેકટય/ જીલ્રા વલકાવ 

અવધકાયીની યશળેે. 

(૫) આ અંગેન ુવાંકભરત ભાવવક ત્રક જીલ્રા કરેકટયશ્રીએ યાશત વનમાભક્લશ્રી ગાાંધીનગયને દય ભાવે ભકરી 

આલાનુાં યશળેે. 
૨. અંગતા અને ભાનલ ઇજા વશામ:-  

(૧) કુદયતી આવતની વીધી અવયને કાયણે થતી ઇર્જભાાં ળયીયન કઇ અલમલ કે આંખ ગભુાલલા ભાટે 

વવવલર વિનનુાં અંગતાન ુપ્રભાણત્ર ધ્માને રઇ તેભજ નમ્વમભાાં વનદદિષ્ટ કમામ મજુફ 

શસ્સ્ટરરાઇજેળન ભાટે ઇર્જ વશામ ચકૂલી ળકાળે.  
૩. દૈત્તનક યોકડ વશામ:- (કેળ ડોલ્વ):- 

(૧)  કુદયતી આવતઓન બગ ફનેર કુટુાંફ કે જેન ખાધાકયાકી/ અનાજન જથ્થ ધલાઇ ગમેર શમ/ 

તણાઇ ગમેર શમ અથલા જેભની આજીવલકા ગાંબીય યીતે પ્રબાવલત થમેર શમ અને જે યાશત વળભફયભાાં 

ના યશતેા શમ તેલા કુાંટુાંફને ભાંજુય કયી ચકુલી ળકાળે.  

(૨)  કુદયતી આવતની ગાંબીયતાના વાંજગ તાવી આ નાણાાંકીમ ભમામદાની અંદય આ વશામ ભાંજૂય 

કયલાના અવધકાય જજલ્રા કરેકટય / જજલ્રા વલકાવ અવધકાયીને અને તેઓ જે અવધકાયીને વતા આે તે 

અવધકાયીને યશળેે. 
૪. કડા અને ધયલખયી વશામ:-  

 (૧) કુદયતી આવતઓથી ફે દદલવથી લધાયે વભમ ભાટે અવયગ્રસ્ત યશરે શમ અને જેના ધય તણાઇ 

ગમેર શમ વાંણૂમ નાળ ામ્મા શમ, ફે દદલવથી લધ ુવભમ સધુી ાણીભાાં શમ તેલા વનયાધાય કુટુાંફની 

વ્યમસ્ક્લતઓનાાં કડા, લાવણ અને ધયલખયીને નકુવાન થયુાં શમ તેલા કુટુાંફને કડાાં વશામ રૂ।.૧૮૦૦/- 

અને ધયલખયી વશામ રૂ।. ૨૦૦૦/- ની પ્રાાંત અવધકાયી / નામફ કરેકટય/ નામફ જીલ્રા વલકાવ 

અવધકાયી અથલા કઇ ચક્કવ કુદયતી આવતને ધ્માનભાાં રઇ ચક્કવ વભમ ભાટે અવધકૃત કયેર 

જીલ્રાના અવધકાયી આ વશામ ભાંજુય કયી ળકાળે.  
કેળ ડોલ્વ અને ધયલખયીના વશામના ચકુલણા વભમે નીચેની ફાફતો ધ્માનભા ંરેલાની યશળેે.  

(અ) આ વશામ ભાંજુય કયતી લખતે અવયગ્રસ્ત કુટુાંફની આલક , ધાંધ તેને ભેર અન્મ વશામ લીભ અથલા 

તેના કામભી લવલાટનુાં સ્થ અથલા ભકાન ફાધાંકાભ અવધકૃત છે કે નશી લગેયે ફાફત ધ્માનભાાં 

રેલાની નથી. 
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(ફ) વાંફવધત અવધકાયીએ આ વશામ ભાંજુય કયતી લખતે સ્થાવનક દયસ્સ્થતી કુટુાંફને ડરે મશુ્કેરી કુદયતી 

આવતની ગાંબીયતા લગેયે ધ્માને રઇને સચુવ્યમા મજુફ વશામ ચકુલલાની યશળેે.  

(ક) યશણેાકના વલસ્તાયભાાં ાણી બયામાની ફાફત સ્થાવનક યેકડમ ય રાલલાની યશળેે.  

(ખ) અવય ાભેરા વલસ્તાય નક્કી કયલાન વનણમમ વતા પ્રાપ્ત અવધકાયીએ કયલાન યશળેે.  

(ગ) નીચણલાા વલસ્તાયભાાંથી વરાભત સ્થે યાશત કેમ્ભાાં ખવી જલા ભાટે યુતી સચુના અને વગલડ 

કયલાભાાં આલી શમ છતા જે વ્યમસ્ક્લતઓ આ યીતે સ્થાાંતય કયી ગમા ન શમ તેલા દકસ્વાને ાત્રતાભાાંથી 

ફાકાત યાખલાના યશળેે. 

(ધ) કેળડલ્વ અને ધયલખયીની ાત્રતા અંગે લખત લખત ફશાય ાડલાભાાં આલેરા ધયણ પ્રભાણે વલે 

કયાલી ાત્રતા નક્કી કયલાની યશળેે. 

(ચ) વશામ વલતયણની વલગતનુાં યેકડમ વનબાલલાનુાં યશળેે.  

(છ) વાભાન્મ વાંજગભાાં આ વશામ એકાઉન્ટ ેઇ ચેક/ ડ્રાપટ ધ્લાયા કુાંટુાંફના લડાને ચકૂલલાનુાં યશળેે. યાંત ુ

સ્થાવનક વાંજગ ધ્માનભાાં રઇ આ વશામ નાણાાં વલબાગના ્યાલથી નક્કી કયેર ભમામદાભાાં યશીને યકડ 

સ્લરૂભાાં ફે સ્થાવનક જલાફદાય વ્યમસ્ક્લતની શાજયીભાાં ચકુલલા વક્ષભ અવધકાયી હકુભ કયી ળકળે.  

(જ) આ વશામની ચકુલણી ફનતી ત્લયાએ થામ તે જલાનુાં યશળેે.  
૫. નાળ ાભેર / નકુળાન ાભેર કાચા/ ાકા ભકાનો / ઝંડા વશામ: - 

(૧) વાંણૂમ નાળ ાભેરા અથલા આંળીક નકુળાન થમેરા ાકા/કાચા યશણેાાંકના ભકાનને ખયેખય થમેર 

નકુળાન અંગેના વલે ટીભના યીટમ ધ્માનભાાં રઇ વશામની યકભ નક્કી કયલાની યશળેે.  

(૨) SDRF વવલામન ખચમ યાજમ વયકાયની ગાન્ટભાાંથી કયલાન યશળેે.  

(૩) વશામ ભાંજૂય કયતી લખતે કાચા/ાકા ભકાન અવધકૃત યલાનગી રઇ ફાાંધેર છે કે કેભ તે વલગત 

તાવલી જરૂયી યશળેે. ભફન અવધકૃત ફાધાંકાભના દકસ્વાભાાં કાચા/ાકા ભકાનની વશામ ચકૂલલાની 

યશળેે નશી.  

(૪) ભજણી ટીભની યચના:- નાળ ાભેર/નકુળાન ાભેર કાચા/ાકા ભકાનની ભજણી ભાટેની નીચે 

મજુફની વલે ટીભની યચના કયલાની યશળેે.  

 (અ) વીનીમય કાયકુન થી ઉતયતા દયજર્જ ન શમ તેલા ભશસેરુી / ાંચામત વાંલગમના કભમચાયી/ 

અવધકાયી 

 (ફ)  અવધક ભદદનીળ ઇજ ાંનેય થી ઉતયતા દયજ્ર્જના ન શમ તેલા ટેકનીકર કભમચાયી/ અવધકાયી  

 (ક)  જે તે ગાભના તરાટી/ તરાટી કભ ભાંત્રી  

 (ડ) ભજણી ટીભની યચનાના હકુભ કરેકટયશ્રી અને જીલ્રા વલકાવ અવધકાયીની વાંયકુત વશીથી કયલાના 

યશળેે.  
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 (ગ) ભજણી ભાટેના વનમત નમનૂાભાાં ભેર અયજીત્રકની વલગત અંગે સ્થ તાવણી કયીને ટીભના 

તભાભ વભ્મશ્રીએ ચકાવણી યીટમભાાં વશી કયલાની  યશળેે. 

 (ધ) ભજણી સ્થાવનક આગેલાન , ાંચની શાજયીભાાં કયલાની યશળેે અને તે અંગે ાંચની વશી ભેલલાની 

યશળેે.  

 (ચ) ભજણી ટીભ નકુળાનના અંદાજ અગે સ્લમાં સ્ષ્ટ વલગત દળામલી અંદાજીત નકુળાનની યકભ વશીત 

અભબપ્રામ આલાન યશળેે. 

 (છ) ભજણી દયમ્માન નાળ ાભેર/ નકુળાન ાભેર કાચા/ ાકા ભકાન / ઝાંડાના ભાભરક વાથેન 

તાયીખ અને વભમ દળાલમત સ્ટકાડમ વાઇઝન પટગ્રાપ વયકાયી ખચે ભોંજણી પભમ વાથે વાભેર 

કયલાન યશળેે.  

 (જ) ભોં જણી કમામ ફાદ ત્તયુતાં જ ભોંજણી ટીભના લડાએ ભોંજણીન અશલેાર વાંફવધત ભાભરતદાય/ 

તાલકુા વલકાવ અવધકાયીને માદી ફનાલી સપુ્રત કયલાન યશળેે.  

 (ઝ) વક્ષભ અવધકાયી એટરે કે ળશયેી વલસ્તાય ભાટે વાંફવધત ભાભરતદાય અને ગ્રામ્મ વલસ્તાય ભાટે 

વાંફવધત તાલકુા વલકાવ અવધકાયીએ ટેકવનકર કભમચાયીના સ્થ વનયીક્ષણ છી ભકાનને થમેર 

ખયેખય નકુળાન તેભજ ાંચન અભબપ્રામ અને ભજણી ટીભન નકુળાન અંગેના અશલેારની વલગત 

ધ્માને રઇ વશામ ભાંજુય કયલાના હકુભ કયલાના યશળેે.  

 (ટ) ફાધાંકાભની ભાભરકી અંગે કઇ ઝધડ અથલા લાદ વલલાદ શમ ત તે અંગે ઝડથી મગ્મ જણામ 

તેલી તાવ કયી ગણુદ આધાયે સ્લવલલેક અનવુાય વનણમમ રઇ ઇન્ડમે્નીટી ફન્ડ રઇ અવયગ્રસ્ત 

ભકાન ભાભરકને વશામની યકભ ચકૂલલાની યશળેે.  

 (્) ભકાન વશામને યશે્ ાણના ભકાન ભાટે  જ ચકૂલી ળકાળે.  

 (ઢ) ઝાંડા વશામભાાં કેટર ળેડ/ ઝાંડાના નાળ/ નકુળાન ભાટેની વશામ અંગે ઝાંડુ એટરે કે કાભ 

ચરાઉ, ભેક ળીપટ એકભ , કાચા ભકાન કયતા વનમ્ન કક્ષાનુાં વાા્ં ાન ુાં ફનેલુાં , ગાય, પ્રાસ્ટીક ળીટનુાં 

ફનેલુાં, યાંયાગત યીતે યાજમ  વયકાય/ જીલ્રા તત્ર ધ્લાયા, ર્જશયે નક્કી થમેર શમ તેવુાં ઝડુાં  

૫. વયકાયી કે ાંચામતની જભીનભાાં દફાણ કયી ફાાંધલાભાાં આલેર ઝાંડા અવતવષૃ્ષ્ટ/ બાયે લયવાદથી 

વ ૂાંણમણે નાળ ાભેર શમ તેભને નીચેની ળયત દયણૂમ કયલાની ળયતે વશામ ચકૂલલાની યશળેે.  

 (અ) ાંચામત કે વયકાયી જભીનભાાં દફાણ કયી ફાાંધલાભાાં આલેર અને અવયગ્રસ્ત થમેર ઝાંડાને ણ 

તેઓ દફાણ ખારી કયે અને અન્મ જગ્માએ લવલાટ કયે તે ળયતે વશામ ચકૂલલાની યશળેે.  

(ફ) નદી , તાલ લગેયે જાળમના વલસ્તાયભાાં ગેયકામદેવય ફાાંધલાભાાં આલેર ઝાંડા વાંણુમણે નાળ 

ાભેર શમ ત આલા અવયગ્રસ્ત આ જાળમના દકનાયાથી ૧૦૦  
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(ફ) ભીટયની દુયની જગ્માએ ખવી ર્જમ અને નલી જગ્માએ ઝાંડા ફનાલે તે ળયતે વશામ ચકૂલલાની 

યશળેે.  
૬. કાચા/ાકા ભકાનો/ ઝંડા વશામની ચકૂલણી લખતે ધ્માનભા ંરેલાની ફાફતો:-  

 (અ) આ વશામ જે વ્યમસ્ક્લતનુાં ભકાન શમ કે જેણે ખચમ કયી ફાાંધેર શમ તેને જ આલાની યશળેે.  

 (ફ) આ વશામ એકાઉન્ટ ેઇ ચેક/ ડ્રાપટ ધ્લાયા ચકૂલલાની યશળેે. 

 (ક) વશામ ભાંજૂય/ ચકૂલણી કયતી લખતે કુટુાંફની આલક , ધધ , ભકાન યન વયકાયી વલભ કે અંગત 

યીતે રીધેર લીભ , કુટુાંફને અન્મ વશામ અથલા કુટુાંફના કામભી લવલાટનુાં સ્થ લગેયે ફાફત 

ધ્માનભાાં રેલાની જરૂય નથી.  

 (ડ) વલે ટીભ દ્વાયા કયેર આકાયણી આખયી ગણાળે. તે ભાાં નુ:વલચાયણાન અવધકાય ળશયેી વલસ્તાય ભાટે 

જીલ્રા કરેકટય અને ગ્રામ્મ વલસ્તાય ભાટે જીલ્રા વલકાવ અવધકાયીને યશળેે.  

 (ગ) વલે ટીભ રાયા ભકાનની ભોંજણી કયાવ્યમા ફાદ ભકાનની અંદાજલાભાાં આલેર નકુળાનની યકભ 

મજુફની વશામ ચકુલલાની યશળેે. ગ્રામ્મ/ નગયાભરકા/ ભશા નગયાભરકા રાયા કયલાભાાં આલેર 

આકાયણી યજીસ્ટાયભાાં દકિંભત/ બાડાના દયની જગલાઇ ભકાન ધયાલનાય વ્યમસ્ક્લતની ભાભરકી અંગે 

ખાતયી કયાલલાના આળમથી તેભજ આકાયણી લખતે કેટલુાં બાડુ ઉજી ળકે તેભ છે તે મજુફન 

ભકાન લેય નક્કી કયલાન મખુ્મ આળમ શમ તે આકાયણી ધ્માનભાાં રેલાની નથી. ાંયત ુવલે ટીભ 

રાયા કયેર નકુળાનની આકાયણી ધ્માનભાાં રેલાની છે.  

 (ધ) વીભતભાાં આલેર કે ગાભતભાાં આલેર ઝાંડાને નકુળાન અંગે વશામ ભાંજુય કયલાની યશળેે.  
૬. ઢોય મતૃ્ય ુવશામ:-  

(૧) દુધાા ઢોય 

(૨) ણફન દુધાા ઢોય 

 (૧) આ વશામ ખયેખય થમેર નકુળાન , આવથિક ઉત્ાદન કયતા ત્રણ ભટા દુધાા ઢય અથલા ૩૦ નાના 

દુધાા ઢય અથલા ત્રણ ભટા ભફન દુધાા ઢય અથલા છ નાના ભફન દુધાા ઢય પ્રવત ધય દદ્ 

વશામ વવવભત યશળેે.  

 (૨) યાજમ વયકાયના વક્ષભ વતાવધકાયીએ પ્રભાભણત કયેર શળે ત  જ આ વશામ ભલાાત્ર થળે.  
૭. ભયધા ઉિેય:-  

(૧) રૂ।. ૫૦/- પ્રવિક્ષી યાંત ુલધભુાાં લધ ુરૂ।. ૫૦૦૦/- સધુી પ્રવત રાબાથીદી્ વશામ વીભીત યશળેે.  

(૨) ક્ષીનુાં મતૃ્ય ુર્જશયે કયેર કુદયતી આવતથી થમેર શવુાં જઇળે.  

(૩) યાજમ વયકાયની અન્મ વયકાયી મજના શે્  વશામ ભલાાત્ર થતી શળે ત આ ધયણ શે્  વશામ 

ભલાાત્ર થળે નશી.  

 

 



132 | P a g e  
 

 
૮. કૃત્ત: ખેત જભીન નકુળાન:-  

(અ) ફે શકેટય સધુીની જભીન ધયાલતા ખેડુતોને વશામ:-  

(૧) જભીન ધોલાણ ભાટે:   

 (અ) ત્રણ ઇંચ કયતા લધાયે ધલાણના દકસ્વાભાાં વશામ ભલાાત્ર થળે.  

(ફ) લમવતમ વલસ્તાયભાાં ખેતીની જભીન ય યૂના કાયણે જભા થમેર ધન કચય શટાલલા ભાટે વશામ   

        ભલાાત્ર થળે.  

(ક) યાજમ વયકાયની અન્મ મજનાભાાંથી આવત ભાટે વશામ રીધેર ન શમ ત જ આ વશામ ભલાાત્ર   

થળે.  

 (ડ) ભશસેરુી યેકડમ મજુફ કામદેવય યીતે જભીનની ભાભરકી ધયાલતા ખેડુતને જ વશામ ભલાાત્ર થળે.  
(૨) ાકને નકુળાન ભાટેની વશામ:-  

 ૩૩% અને િે કયતા લધાયે ાક નકુળાનના દકસ્વાભાાં જ આ વશામ ભલાાત્ર થળે.  
(ફ) ફે શકેટયથી લધાયે જભીન ધયાલતા ખેડુતો ભાટે:-  

(૧) ભાત્ર ાકને નકુળાન ભાટે:-  

 ૩૩% અને િે કયતા લધાયે ાક નકુળાનના દકસ્વાભાાં જ આ વશામ ભલાાત્ર થળે.  

 
૯. (અ) ભાિીભાયોને થમેર નકુળાન ભાટે:-  

 (૧) યાજમ વયકાય ાવે યજીસ્ટય કયાલેરી શડીના દકસ્વાભાાં જ તેભજ વાંણુમ કે આવળક નકુળાન યાજમ 

વયકાયે ર્જશયે કયેર વક્ષભ અવધકાયી રાયા પ્રભાભણત કયેર શવુાં જઇએ અને ભાછીભાયે આ કુદયતી 

આવત લખતે અન્મ કઇ વશામ કે વફવીડી રીધેર ન શમ ત જ આ વશામ ભલાાત્ર થળે.  
(ફ) ભત્સ્મફીજ પાભમ ભાટે ઇનટુ વફવીડી:-  

 (૧) યાજમ વયકાયની અન્મ કઇ મજના શે્  કુદયતી આવત લખતે અન્મ કઇ વશામ કે વફવીડી 

રીધેર ન શમ ત જ આ વશામ ભલાાત્ર થળે.  
૧૦. ગ્રામ્મ કાયીગયો:-  

 યાંયાગત શાથ કાયીગય ભાટે યાજમ વયકાયના વક્ષભ વતાવધકાયીએ વાધનને નકુળાન અને 

વાધન ફદરલા ભાટે પ્રભાભણત કયેર શળે ત જ વશામ ભલાાત્ર થળે.  

ક્રભાકં:- ૯,૧૦ અને ૧૧ ભાટેની વાભાન્મ સચુનાઓ:-  
(૧) ખેડુતને થમેર નકુળાન ફાફતન વલે જીલ્રા વલકાવ અવધકાયીશ્રીએ જે તે જીલ્રાના વાંફવધત જીલ્રા 

ખેતીલાડી અવધકાયી , નામફ ખેતીલાડી વનમાભકશ્રી ભાયપત કયાલી તેની વ્યમાજફી ચકાવણી ખયાઇ 

કયાલી આ ્યાલના ધયણ મજુફ ભાંજુયી આી ભલાાત્ર વશામ રાબાથીઓને ચકુલલાની યશળેે.  
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(૨) ભાછીભાયને થમેર નકુળાન ફાફિે જીલ્રા વલકાવ અવધકાયીશ્રીએ જીલ્રાના ભદદનીળ વનમાભક્લશ્રી 

(ભત્સ્મ) અવધકાયી ભાયપત વલે કયાલી િેવન વ્યમાજફી ચકાવણી ખયાઇ કયાલી 

 આ ્યાલના ધયણ મજુફ ભાંજુયી આી ભલાાત્ર વશામ રાબાથીઓને ચકુલલાની યશળેે.  

(૩) ગ્રામ્મ કાયીગયને થમેર નકુળાન ફાફતે જીલ્રા કરેકટયશ્રીએ જીલ્રાના જીલ્રા ઉધગ કેંર ભાયપત વલે 

કયાલી તેની વ્યમાજફી ચકાવણી ખયાઇ કયાલી.આ ્યાલના ધયણ મજુફ ભાંજુયી આી ભલાાત્ર 

વશામ રાબાથીઓને ચકુલલાની યશળેે. 

 
વાભાન્મ સચુનાઓ:-  

(૧) દયવળષ્ટભાાં જડરે બાયત વયકાયના ગશૃ ભાંત્રારમના તા. ૦૮/૦૪/૨૦૧૫ના ત્ર િભાાંકૌ૩૨-૭/૨૦૧૪-

NDM –I ની ભાગમદળમક સચુનાઓ રાગ ુયશળેે.  

(૨)  જભીન ધવી ડલી. સ્થાવનક પ્રકાયનુાં લાલાઝડુાં જેલા કેવભાાં કઇ વ્યમસ્ક્લતનુાં મતૃ્ય ુથામ/ ઇર્જ થામ/ 

ભાર વભરકતને નકુળાન થામ ત આલા કેવ ભાંજુય કયલા ભાટે ભશસેરુ વલબાગની લૂમ ભાંજુયી 

ભેલલાની થતી શતી જેના ફદરે આ કેવ ભાંજુય કયલાની વતા જીલ્રા કરેકટયને આલાભાાં આલે છે 

તેથી આ કેવની વાંણુમ ચકાવણી કયી આ ્યાલની વશામની જગલાઇઓ ધ્માને રઇ તાની 

સ્લવલલેકી બચુ્ધ્ધ લાયીને વનણમમ કયી કેવ ભાંજુય કયલાના યશળેે.  

(૩) આ ્યાલની જગલાઇઓ તા:- ૦૧/૦૪/૨૦૧૫ ની ાશ્ચ્માતલતી અવયથી અભરભાાં આલળે તથા આ 

તાયીખ શરેાના ફનાલના કેવભાાં યાશત ચકુલણી અગાઉના ્યાલની જગલાઇઓને આધીન યશીને 

કયલાની યશળેે.  

(૪) એવ.ડી.આય.એપ.ના નમ્વ મજુફ ભલાાત્ર વશામન ખચમ પ્રથભ એવ.ડી.આય.એપ. શે્  કયી 

ત્માયફાદ જ કઇ લધાયાની યકભ ચકુલલાની થામ ત તે ખચમ ચકુલણી ખચમ મખુ્મ વદય ૨૨૪૫ 

કુદયતી આવતઓ અંગે વશામ ેટા મખુ્મ વદય-૦૨ , યુ અને લાલાઝડા વદય ખાતે ઉધાયલાન 

યશળેે. અને જે તે નાણાકીમ લમભાાં થમેર જગલાઇભાાંથી ભેલલાન યશળેે.  

(૫) જુદી જુદી કુદયતી આવતઓભાાં દળામલેર જગલાઇઓ મજુફ વશામ ભાંજુય કયતી લખતે સ્થાવનક 

દયસ્સ્થતી, સ્થ, વભમ, વાંજગ જઇને વશામ ભાંજુય કયનાય અવધકાયીએ વલલેક બચુ્ધ્ધ લાયી વનણમમ 

રેલાન યશળેે.  

(૬) ળશયેી વલસ્તાય ભાટે જીલ્રા કરેકટય અને ગ્રામ્મ વલસ્તાય ભાટે જીલ્રા વલકાવ અવધકાયીને આલી વશામ 

ભાંજુય કયી ચકુલલા ભાટે અવધકૃિ કયલાભાાં આલે છે.  

(૭) આ વશામના ધયણભાાં બાયત વયકાય/ ગજુયાત વયકાય લખત લખત સધુાયા / લધાયા કયે તે 

આઆ રાગ ુડળે.  

   આ હકુભ આ વલબાગના વયખા િભાાંકની પાઇર ય નાણાાં વલબાગની તા. ૨૨/૦૪/૨૦૧૫ ના યજ 

ભેર વભાંવત અને ભાન. મખુ્મભત્રીશ્રીની વાંભવત ભેલીને ફશાય ાડલાભાાં આલે છે.  
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               ગજુયાતના યાજમારશ્રીના હકુભથી અને તેભના નાભે. 
(ફીીન જે.બટ્ટ) 

નામફ વણચલ (યાશત) 

ભશસેરુ ત્તલબાગ, ગજુયાત વયકાય 

ણફડાણ:-  રયત્તળષ્ટ:-  

    ૧.બાયત વયકાયના ગશૃ ભાંત્રારમના તા. ૦૮/૦૪/૨૦૧૫ના ત્ર િભાાંક:- ૩૨-    

૭/૨૦૧૪/એન.ડી.એભ.-I ની ભાગમદળમક સચુનાઓ. 
પ્રત્તત:- 

- નાભદાય  યાજમારશ્રીના વભચલશ્રી, યાજબલન,ગાાંધીનગય 

- ભાન.મખુ્મભાંત્રીશ્રીના અગ્રવભચલશ્રી, વભચલારમ, ગાાંધીનગય 

- તભાભ ભાન.ભાંત્રીશ્રીઓ તથા યાજમ કક્ષાના ભાંત્રીશ્રીઓના યશસ્મ વભચલશ્રીઓ , વભચલારમ , 

ગાાંધીનગય 

- વલે વલબાગના અવધક મખુ્મ વભચલશ્રી/ અગ્ર વભચલશ્રી/ વભચલશ્રીઓ, વભચલારમ, ગાાંધીનગય 

- ભાન.વલયધક્ષના નેતાશ્રી, ગજુયાત વલધાનવબા, વભચલારમ, ગાાંધીનગય 

- મખુ્મ વભચલશ્રીના યશસ્મ વભચલશ્રી, વભચલારમ, ગાાંધીનગય. 
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રયત્તળષ્ટ – ૯ 

વંકમ ભારશતી. 
રયત્તળષ્ટ – ૯.૧ 

જીલ્રાભા ંઆલેર લયવાદ ભાક મતં્રની ભારશતી.  
અ.નુ.ં વબંાનાય કચેયીનુ ંનાભ મતં્રની વખં્મા કચેયીનો નફંય 

૧ ભાભરતદાય કચેયી – નાાંદદ ૦૧ ૨૨૦૦૦૩ 

૨૨૨૪૦૮ 
૨ ભાભરતદાય કચેયી – દેડીમાાડા ૦૧ ૨૩૪૫૦૪ 

૨૩૪૯૫૯ 
૩ ભાભરતદાય કચેયી – વાગફાયા ૦૧ ૨૫૫૨૨૨ 

૨૫૫૦૮૮ 
૪ ભાભરતદાય કચેયી – વતરકલાડા ૦૨ ૨૬૬૩૩૩૬ 

૨૬૬૩૪૯ 
૫ કાકડીઆંફા વવિંચાઇ મજના ૦૨ - 

૬ કયજણ વવિંચાઇ મજના ૦૧ ૨૨૦૨૧ 

૭  ચડલાલ વવિંચાઇ મજના ૦૨ ૨૨૨૦૯૦ 
 

રયત્તળષ્ટ – ૯.૨ 

નદીની ાણીની વાટી અંગે પલ્ડ લોત્તનિગની જાણ કયલા ભાટે જલાફદાય અત્તધકાયીઓ:-   
અ.નુ.ં ડભેનુ ંનાભ જલાફદાય અત્તધકાયીનુ ંનાભ અને વયનામુ ં ટેણરપોન નફંય 

ઓરપવ ધય 

૧ નભમદા નદી કામમારક ઇજનેયશ્રી, વેન્ટય લટય કવભળન 
પલ્ડ પય કાસ્ટીંગ તાીની દડવલઝન 
નલવાયી ફર્જય સયુત-૩૯૫૦૦૨ 

(૦૨૬૬૧)  
૩૪૭૬૧૮૭ 

૨૪૭૮૫૬૯ 

૨૨૧૩૬૯૯ 

૨ ગરૂડશે્વલય ખાતે 
નભમદાના ાણીની 
વાટી અંગે 

ભદદનીળ ઇઅનેય વેન્્લટય કવભળન 
નભમદા યીલય ગેજ સ્ટેળન ગરૂડશે્વલય 
તા.નાાંદદ 

(૦૨૬૪૦) 

૨૩૭૦૫૬ 
 

૩ ગલ્ડન ભિજ બરૂચ ખાતે 
નભમદાના ાણીની 
વાટી અંગે 

ભદદનીળ ઇઅનેય વેન્્લટય કવભળન 
નભમદા યીલય ગેજ સ્ટેળન ગલ્ડન ભિજ 
બરૂચ 

(૦૨૬૪૦)  
૨૪૯૮૪૮ 

 

 

નાની ત્તવિંચાઇ મોજનાઓ અંગે પલ્ડ લોત્તનિગની જાણ કયલા ભાટે 

૧ નાની વવિંચાઇ મજનાઓ 
ભાટે નભમદા જીલ્રા ભાટે 

કામમારક ઇજનેયશ્રી, ાંચામત વવિંચાઇ 
વલબાગ-યાજીરા 

(૦૨૬૪૦)  
૨૨૧૩૩૬ 
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રયત્તળષ્ટ – ૯.3 

જીલ્રાના વકંરન અત્તધકાયીઓની માદી:-  

ક્રભ નાભ/શોદો કચેયીના 
ટેણરપોન 
નફંય 

પેકવ 
નફંય 

ભોફાઇર નફંય E-Mail I.D 

૧ શ્રી આય.એવ.વનનાભા 
(આઇ.એ.એવ.) 
કરેકટયશ્રી નભમદા 

૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૬૧ 

૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૭૧ 

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૬ Collector-

nar@gujarat.gov.in 

૨ ડૉ જીન્વી આય.લીરીમભ 
(આઇ.એ.એવ.) 

જીલ્રા વલકાવ અવધકાયી 
નભમદા-યાજીરા 

૨૨૪૮૨૦ ૨૨૨૦૮૫-
૮૬ 

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧ ddo-nar@gujarat.gov.in 

૩ શ્રી ભશને્ર ફગડીમા 
(આઇ.ી.એવ.) ભરવ 
અવધક્ષકશ્રી નભમદા 

૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૬૭ 

(ડા), 

૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૩-૧૫ 

૦૨૬૪૦-
૨૨૨૩૧૬ 

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬ sp-nar@gujarat.gov.in 

૪ ડૉ. કે. ળળીકુભાય 
(આઇ.એપ.એવ.)નામફ 
લન વાંયક્ષકશ્રી, નભમદા 
લન વલબાગ 

૨૨૦૦૧૩ ૨૨૦૦૮૭ ૯૯૭૮૨૦૩૨૧૯ dcf-nar@gujarat.gov.in 

૫ શ્રી ી. જે. ાંડયા 
(આઇ.એપ.એવ.) નામફ 
લન વાંયક્ષકશ્રી , 

વાભાજજક લનીકયણ 
વલબાગ, નભમદા  

૨૨૪૨૫૮ ૨૨૪૩૫૮ ૯૪૨૭૧૧૧૨૦૨૧ dcfnarmadasf@yahoo.in 

૬ શ્રી આય.લી.ફાયીમા 
(જી.એ.એવ.) પ્રામજના 
લશીલટદાયશ્રી, 
યાજીરા 

૨૨૦૦૯૩, 

૨૨૨૪૩૬ 
(ડા) 

૨૨૦૧૧૬ ૯૯૭૮૪૦૫૬૪૫ patddrrajpipla@gmail.com 

૭ શ્રી ડી.કે.ફાયીમા 
(જી.એ.એવ.) વનલાવી 
અવધક કરેકટયશ્રી, 
નભમદા-યાજીરા 

૨૨૨૩૨૬ ૨૨૨૧૭૧ ૯૯૭૮૪૦૫૧૮૮ rdcnar@gujarat.gov.in 

mailto:Collector-nar@gujarat.gov.in
mailto:Collector-nar@gujarat.gov.in
mailto:ddo-nar@gujarat.gov.in
mailto:sp-nar@gujarat.gov.in
mailto:dcfnarmadasf@yahoo.in
mailto:dcfnarmadasf@yahoo.in
mailto:rdcnar@gujarat.gov.in
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૮ ઈ.ચા. શ્રી 
આય.એભ.ચોધયી નામફ 
કરેકટયશ્રી યાજીા 
વફ દડવલઝન 

૨૨૦૦૬૧ ૨૨૦૦૬૧ ૯૭૧૨૮૪૧૦૮૯ po-nar@gujarat.gov.in 

૯ શ્રી ડી.એન.ચોધયી 
(જી.એ.એવ.)  નામફ 
કરેકટયશ્રી દેડીમાાડા 
વફ દડવલઝન  

૨૨૪૦૦૩ ૨૨૪૦૦૩ ૭૫૬૭૦૧૧૩૬૦ po-dediapada-

nar@gujarat.gov.in 

૧૦ શ્રી આય.એભ.ચોધયી 
નામફ કરેકટયશ્રી 
(ભ.બ.મ.) નભમદા 

૨૨૧૫૬૨  ૯૭૧૨૮૪૧૦૮૯ dsonarmada@gmail.com 

૧૧ ઈ.ચા. શ્રી એન. ય.ુ્ાણ 
જીલ્રા યુલ્ા 
અવધકાયીશ્રી, નભમદા 

૨૨૪૮૨૮, 
૨૨૪૩૧૬ 

(ડા) 

૨૨૧૩૧૪ ૮૯૮૦૦૩૫૦૪૦ dsonarmada@gmail.com 

૧૨ શ્રી ફી.ફી.ભડીમા નામફ 
જીલ્રા ચ ૂાંટણી 
અવધકાયીશ્રી, નભમદા 

૨૨૩૭૩૪, 
૨૨૪૧૪૯ 

(ડા) 

૨૨૩૭૩૪ ૯૮૯૮૧૨૭૧૨૮ eo-nar@gujarat.gov.in 

૧૩ શ્રી આઈ.એ.ળેખ 
ભાભરતદાયશ્રી, નાાંદદ 

૨૨૦૦૦૩, 
૨૨૨૪૦૮ 

(ડા) 

૨૨૦૦૦૩ ૭૫૬૭૦૦૪૫૩૬ mam-

nandod@gujarat.gov.in 

૧૪ શ્રી એભ.લી.ચોધયી 
ભાભરતદાયશ્રી, 
વતરકલાડા 

૦૨૬૬૧-
૨૬૬૩૩૬ 

૦૨૬૬૧-
૨૬૬૩૩૬ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૮૪ mam-

tilakwada@gujarat.gov.in 

૧૫ ઈ.ચા.શ્રી ભેહરુ  લવાલા  

ભાભરતદાયશ્રી, ગરૂડશે્વય 
૨૩૭૧૦૧ ૨૩૭૧૦૧ ૯૮૨૫૯૦૯૮૪૪ mam-garud@gujarat.gov.in 

૧૬ શ્રી આય.આય.લવાલા 
ભાભરતદાયશ્રી, 
દેડીમાાડા 

૦૨૬૪૯-
૨૩૪૫૦૪ 

૦૨૬૪૯-
૨૩૪૫૦૪ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૨૦ mam-

dediyapada@gujarat.gov.in 

૧૭ શ્રી એભ.આય.લવાલા 
ભાભરતદાયશ્રી, વાગફાયા 

૦૨૬૪૯-
૨૫૫૦૮૮ 

૦૨૬૪૯-
૨૫૫૦૮૮ 

૯૯૦૪૮૫૯૮૪૪ mam-

sagbara@gujarat.gov.in 

૧૮ ઈ.ચા.શ્રી  કે.એભ.યાજતુ 
ભાભરતદાયશ્રી, દડઝાસ્ટય 
ભેનેજભેન્ટ નભમદા 

૨૨૪૦૦૧ ૨૨૪૭૧૯ ૯૫૩૭૯૦૯૩૯૩ dismgmt-

nar@gujarat.gov.in 

mailto:po-nar@gujarat.gov.in
mailto:po-dediapada-nar@gujarat.gov.in
mailto:po-dediapada-nar@gujarat.gov.in
mailto:dsonarmada@gmail.com
mailto:dsonarmada@gmail.com
mailto:eo-nar@gujarat.gov.in
mailto:mam-nandod@gujarat.gov.in
mailto:mam-nandod@gujarat.gov.in
mailto:mam-tilakwada@gujarat.gov.in
mailto:mam-tilakwada@gujarat.gov.in
mailto:mam-garud@gujarat.gov.in
mailto:mam-dediyapada@gujarat.gov.in
mailto:mam-dediyapada@gujarat.gov.in
mailto:mam-sagbara@gujarat.gov.in
mailto:mam-sagbara@gujarat.gov.in
mailto:dismgmt-nar@gujarat.gov.in
mailto:dismgmt-nar@gujarat.gov.in
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૧૯ શ્રી જી.આય.ધાકયે 

(જી.એ.એવ.) વનમાભક્લશ્રી 
જીલ્રા ગ્રાભ વલકાવ 
એજન્વી, નભમદા 

૨૨૧૮૪૯ ૨૨૧૮૪૯ ૯૯૭૮૪૪૧૫૦૮ drda.nar2@gmail.com 

૨૦ શ્રી ફી.એર.યભાય 

ડીીઓ-જીએવદડએભએ 

૨૨૪૯૧૧ ૨૨૪૭૧૯ ૮૮૬૬૬૨૧૫૧૪ dponar.gsdma@gmail.com 

parmarbantish@gmail.com  

૨૧ શ્રી એ.કે.ગગમ 
કામમારક ઇજનેયશ્રી, 
ર્જ.આ.ફાાંધકાભ, 
યાજીરા 

૨૨૧૦૦૭ ૨૨૧૦૦૭ ૯૯૭૮૪૪૫૬૨૧ eephrajpipla@gmail.com 

૨૨ શ્રી આઈ. લી. ટેર  
કામમારક ઇજનેયશ્રી , 
(ભાxભ) વલબાગ , 
યાજીરા 

૨૨૩૦૩૨ ૨૨૨૯૩૯ ૯૭૨૬૩૯૫૯૪૯ rnb_nar@gujarat.gov.in 

૨૩ શ્રી આય.ડી.ડાભય 
કામમારક ઇજનેયશ્રી, 
(ભાxભ) વલબાગ, જજલ્રા 
ાંચામત, નભમદા 

૨૨૧૯૪૯ ૨૨૧૯૪૯ ૮૨૩૮૫૫૫૫૨૬ aernbnar@gmail.com 

૨૪ ઇ.ચા.શ્રી એ.એપ.ભટાલય 
કામમારક ઇજનેયશ્રી , 
કયજણ વવ.મ.વલ. નાં-૪ , 
યાજીરા 

૨૨૨૮૯૯ ૨૨૦૧૩૪ ૯૯૦૯૯૨૧૮૦૬ eeipd4rajpipla@gmail.com 

૨૫ શ્રી આય.ડી.ડાભય 
કામમારક ઇજનેયશ્રી, 
(વવિંચાઇ) જી.ાં., નભમદા 

૨૨૨૦૮૧-
૮૪ 

૨૨૨૦૮૫ ૮૨૩૮૫૫૫૫૨૬ ee.panirmar@gmail.com 

૨૬ શ્રી એ.કે.ગગમ  
કામમારક  ઇજનેયશ્રી, 
(વવવલર) ાણી યુલ્ા 
વલબાગ, યાજીરા 

૨૨૧૦૦૭ ૨૨૧૦૦૭ ૯૯૭૮૪૪૫૬૨૧ eephrajpipla@gmail.com 

૨૭ શ્રી વી.એર.ભકલાણા  
ના.કા.ઇ. ર્જ.આ.માાંવત્રક 
ેટા વલબાગ, ગ.ુા..ુ 
વ્યમ.ફડમ,યાજીરા 

૨૨૦૦૦૮ ૨૨૦૦૦૮ ૯૯૭૮૪૦૬૬૧૧ msdnrajpipla@gmail.com 

 

  

mailto:drda.nar2@gmail.com
mailto:dponar.gsdma@gmail.com
mailto:parmarbantish@gmail.com
mailto:eephrajpipla@gmail.com
mailto:rnb???_nar@gujarat.gov.in
mailto:aernbnar@gmail.com
mailto:ee.panirmar@gmail.com
mailto:eephrajpipla@gmail.com
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૨૮ શ્રી એવ.જે.યા્લા  
યવુનટ ભેનેજય અને 
કામમારક ઇજનેયશ્રી 

૨૨૧૦૯૦ ૨૨૧૦૯૦ ૯૯૭૮૪૦૬૬૪૪ 

 

narmada.dwsc@gmail.com 

૨૯ ડૉ. એન.ડી.ટેર  
જીલ્રા વળક્ષણાવધકાયીશ્રી 

૨૨૨૬૦૩ ૨૨૨૬૦૩ ૯૯૦૯૯૭૦૨૨૬ narmdeo@gmail.com 

૩૦ શ્રી ફી.ડી.ફાદયમા જીલ્રા 
પ્રાથવભકવળક્ષણાવધકાયીશ્રી,  
જીલ્રા ાંચામત, નભમદા 

૨૨૨૯૨૦ ૨૨૨૦૮૫ ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૬ dpcnarmada@gmail.com 

૩૧ શ્રી એભ.એભ.યભાય 
નામફ જીલ્રા વનયાંતય 
વળક્ષણાવધકાયીશ્રી, નભમદા  

૨૨૩૯૩૦  ૯૭૨૪૧૯૪૩૫૯ 

૭૦૪૧૫૬૧૦૧૭ 

do-

74407narmada@gujarat.gov.in 

૩૨ શ્રી એવ.એભ.ગયાવીમા 
આદદર્જવત વલકાવ 
અવધકાયીશ્રી  
(આશ્રભ ળાા), નભમદા 

૨૨૨૭૫૭ ૨૨૨૭૫૭ ૯૯૨૪૩૪૦૨૯૯ Aso.td.nar@gmail.com 

૩૩ ઈ.ચા.શ્રીઆય.આય.બાબય 
પ્રગાભ ઓદપવયશ્રી, 
વાંકભરત ફા વલકાવ 
મજના, જીલ્રા ાંચામત, 
નભમદા 

૨૨૨૦૧૯ ૨૨૨૦૮૬ ૯૪૨૭૬૧૯૮૦૪ po-icds-ddo-

nar@gujarat.gov.in 

૩૪ શ્રી આઈ.કે.ટણી 
જીલ્રા આમજન 
અવધકાયીશ્રી, નભમદા 

૨૨૩૦૦૩ ૨૨૩૦૦૩ ૯૪૨૮૬૬૪૮૩૦ dpo-nar@gujarat.gov.in 

૩૫ શ્રી લામ.આય.ગાદીલારા 
નામફ ભાદશતી 
વનમાભકશ્રી, નભમદા 

૨૨૪૦૩૮ ૨૨૦૧૪૬ 

 
૯૪૨૮૬૯૪૯૭૬ ddinarmada@gmail.com 

૩૬ શ્રીભવત એભ.એભ.જી 
જીલ્રા વભાજ કલ્માણ 
અવધકાયીશ્રી, (વલકવવત 
ર્જવત), નભમદા 

૨૨૪૩૦૮ ૨૨૪૩૦૮ ૯૪૨૭૩૧૬૯૪૨ swo-nar@gujarat.gov.in 
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૩૭ શ્રી આય.એચ.યાજ 

નામન વનમાભકશ્રી, 
જીલ્રા છાત લગમ 
કલ્માણ અવધકાયીશ્રી, 
જીલ્રા વેલા વદન, 
નભમદા 

૨૨૪૪૩૬ ૨૨૪૪૩૬ ૯૯૭૯૦૪૦૭૨૮  

૩૮ શ્રી એવ. એ. ળેખ 

જીલ્રા વભાજ કલ્માણ 
અવધકાયીશ્રી, જીલ્રા 
ાંચામત, નભમદા 

૨૨૧૫૬૫ ૨૨૨૦૮૫/૮૬ ૯૨૨૮૭૧૧૨૦૪ swosonarmada@gmail.com 

૩૯ શ્રી એવ.એભ.ગયાવીમા 
ભદદનીળ કવભશ્નયશ્રી 
(આદદર્જવત વલકાવ) , 
નભમદા 

૨૨૪૭૮૯ ૨૨૪૭૮૯ ૯૯૨૫૭૦૯૨૨૯ Asstt.com.nar@gmail.com 

૪૦ ઈ.ચા.શ્રી ડી. ફી. ાંડયા 
જીલ્રા વભાજ સયુક્ષા 
અવધકાયીશ્રી, જીલ્રા 
વેલા વદન, નભમદા 

૨૨૪૫૭૫ ૨૨૪૫૭૫ ૯૯૧૩૮૦૯૫૦૭ dsdo-nar@gujarat.gov.in 

૪૧ શ્રી આય.ફી.ચોધયી 
જીલ્રા વતજયી 
અવધકાયીશ્રી, નભમદા 

૨૨૦૦૮૧ ૨૨૦૦૮૧ ૭૫૬૭૦૨૩૨૬૭ 

૯૪૨૭૪૬૧૮૩૧ 

treasury-

nar@gujarat.gov.in 

૪૨ શ્રી ડી.આય.ટેર 
જનયર ભેનેજયશ્રી, 
જીલ્રા ઉધગ કેન્ર, 
નભમદા 

૨૨૪૧૮૨ ૨૨૨૪૩૮ ૯૮૨૪૧૫૧૦૨૭ gm-dic-nar@gujarat.gov.in 

૪૩ શ્રી જી.આય.ફાયીમા 
જીલ્રા યજગાય 
અવધકાયી, નભમદા 

૨૨૦૨૬૬ ૨૨૦૨૬૬ ૯૯૦૯૩૮૦૭૭૯ dee-nar@gujarat.gov.in 

૪૪ ઈ.ચા. એભ.એભ.લવાલા 
વયકાયી શ્રભઅવધકાયીશ્રી  
(ઉધગ) નભમદા 

૨૨૪૬૯૩  ૯૮૨૫૩૩૧૯૮૩  

૪૫ શ્રી એવ.લી.લવાલા 
વયકાયી શ્રભઅવધકાયીશ્રી 
(ખેતી) નભમદા 

૨૨૨૧૫૪  ૯૪૨૮૫૮૧૨૧૬  
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૪૬ ડ. કે.ી.ટેર 

મખુ્મ જીલ્રા આયગ્મ 
અવધકાયીશ્રી, જીલ્રા 
ાંચામત, નભમદા 

૨૨૧૮૦૬  ૭૫૭૩૯૭૨૯૪૮ Cdho.health.narmada@

gmail.com 

૪૭ ડ.વાંગીતા એન.યીખ  
મખુ્મ જીલ્રા તફીફી 
અવધકાયી વશ વીલીર 
વિનશ્રી, જનયર શસ્સ્ટર, 
યાજીરા 

૨૨૦૦૩૦ ૨૨૪૨૩૦ ૯૪૦૮૭૦૮૦૨૧ Cdmo.health.rajpipla@g

mail.com 

૪૮ શ્રી એન.ડી.ભાશરા 
જીલ્રા યજીસ્ટાયશ્રી , વશકાયી 
ભાંડીઓ, જીલ્રા વેલા 
વદન, નભમદા 

૨૨૦૬૫૦ ૨૨૦૬૫૦ ૯૪૨૭૮૬૬૩૯૨ dr-nar@gujarat.gov.in 

૪૯ શ્રી કે.લી.ફયાંડા  
ભદદનીળ જીલ્રા 
યજીસ્ટાયશ્રી, વશકાયી 
ભાંડીઓ, જીલ્રા ાંચામત, 
નભમદા 

  ૯૫૮૬૧૮૩૭૬૭  

૫૦ શ્રી એન.જે.બટ્ટ જીલ્રા 
ખેતીલાડી અવધકાયીશ્રી, 
જીલ્રા ાંચામત, નભમદા 

૨૨૦૦૮૦ ૨૨૦૦૮૦ ૯૮૭૯૧૧૭૦૩૪ dao.narmada123@gmail

.com 

૫૧ શ્રી એ.કે.ટેર 

નામફ ખેતી વનમાભકશ્રી , 
(વલસ્તયણ)  નભમદા 

૨૨૦૩૨૬ ૨૨૦૩૨૬ ૮૧૪૧૯૮૮૬૮૧ dao.narmada123@gmail

.com 

૫૨ શ્રી એવ. કે. ઢીભય 

નામફ ખેતી વનમાભકશ્રી , 
(તારીભ)  નભમદા 

૨૨૦૩૨૬ ૨૨૦૩૨૬ ૯૬૬૨૫૩૨૮૭૧ dao.narmada123@gmail

.com 

૫૩ ડ.એવ.એવ.વલ્રઇ  
નામફ ફાગામત વનમાભકશ્રી  

૨૨૧૮૮૯ ૨૨૧૮૮૯ ૭૮૬૭૯૩૦૩૩૭ ddhnarmada@gmail.co

m 

૫૪ ડ. એન.વી.ટેર  
ના.શુારન વનમાભકશ્રી 
જીલ્રા ાંચામત, યાજીરા 

૨૨૦૦૮૧
-૮૫-૧૩૨ 

૨૨૦૦૮૬ ૯૪૨૭૧૦૦૨૬૬ magarwadiya@gmail.co

m 
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૫૫ શ્રી એચ.ી.ળાશ 
મખુ્મ અવધકાયીશ્રી, 
યાજીરા નગયાભરકા 

૨૨૦૬૫૪ ૨૨૦૬૫૪ ૯૪૨૮૧૪૮૬૧૧ rajpiplanagarpalika@g

mail.com 

૫૬ શ્રી કે.ી. ોંકીમા 
વશામક પ્રાદેવળક લાશન 
વ્યમલશાય અવધકાયીશ્રી 

૨૨૪૯૪૮ ૨૨૪૯૪૮ ૯૮૨૫૦૬૩૯૫૪ rtorajpipla22@yahoo.co

.in 

૫૭ શ્રી એવ.ી.ટેર 

કામમારક ઇજનેયશ્રી, દભક્ષણ 
ગ.ુવલ.કાં.રી. યાજીરા 

૨૨૨૧૫૨  ૯૮૭૯૨૦૦૭૭૬ raj_dgvcl@yahoo.com 

૫૮ શ્રી એન. ફી. વીવદદમા 
વલબાભગમ વનમાભકશ્રી, 
ગજુયાત યાજમ ભાગમ લાશન 
વ્યમલશાય વનગભ, બરાલ, 
બરૂચ. 

૦૨૬૪૨-
૨૪૭૪૦૨ 
૨૨૮૬૫૦ 

૦૨૬૪૨-
૨૪૬૧૦૨ 

૯૯૯૮૯૫૩૦૭૮ dcstbharucha@gmail.co

m 

૫૯ શ્રી એચ.લી.ભશતેા 
ભત્સ્મધગ અવધક્ષકશ્રી, 
યાજીરા 

૨૨૨૪૩૧ ૨૨૨૪૩૧ ૯૯૧૩૮૦૮૮૨૧ s.f.rajpipla1997@gmail.

com 

૬૦ શ્રી એવ.લી.ારૂરકય 
ભદદનીળ વનમાભક્લશ્રી 
(જભીન વાંયક્ષણ) ગજુયાત 
જભીન વલકાવ વનગભ, 
કેલડીમા કરની 

૨૩૨૬૩૩ ૨૩૨૬૩૩ ૮૧૬૦૮૯૯૮૧૨ assistant.ad.kevadiya.gl

dc@gmail.com 

૬૧ શ્રી એન.ય.ુ્ાણ 

નામફ કરેકટયશ્રી , સ્ટેમ્ 
ડયટુી, નભમદા 

  ૮૯૮૦૦૩૫૦૪૦  

૬૨ શ્રી એવ.એપ.વૈમદ 
સવુપ્રટેન્ડન્ટશ્રી, જભીન યેકડમ, 
નભમદા 

૨૨૨૨૬૩ ૨૨૦૨૬૨ ૯૪૨૬૫૮૮૧૯૪ 

૯૪૨૭૧૪૫૫૦૬ 

dilr-nar@gujarat.gov.in 

૬3 ઇ.ચા. શ્રી આય.એવ.યાણા 
વીટી વલે સવુપ્રટેન્ડન્ડશ્રી, 
યાજીરા 

૨૨૦૨૬૩ ૨૨૦૨૬૩ ૯૬૬૨૦૫૫૧૫૨ cso-nar@gujarat.gov.in 

૬૪ ઈ.ચા.શ્રી જી.આય.ળાશ 
જીલ્રા વનદયક્ષકશ્રી જભીન 
યેકડમ, નભમદા 

૨૨૨૨૬૩  ૯૯૨૫૦૪૪૮૭૪ dilr-nar@gujarat.gov.in 
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૬૫ શ્રી જે.એ.ભશસેયુીમા 
નધણી વનદયક્ષકશ્રી, નભમદા 

૨૨૧૦૧૭  ૯૭૨૩૩૦૧૨૭૦ irnarmada123@gmail.c

om 

૬૬ શ્રી લી.આય.યદશત  
વશામક લાભણજમલેયા 
કવભશ્નયશ્રી લતુમ-૧૪, બરૂચ. 

૨૪૩૪૧૬  ૯૮૭૯૫૯૯૩૪૬ ac056-

ct@gujarat.gov.in 

૬૭ શ્રી એવ.ડી.લવાલા 
અવધક્ષકશ્રી નળાફાંધી અને 
આફકાયી, નભમદા  

૨૨૪૭૩૩ ૨૨૪૭૩૩ ૯૯૧૩૦૧૫૫૦૧ pne.narmada@gmail.co

m 

૬૮ જીલ્રા શભગાડમ કભાાંડ્નન્ટશ્રી , 
નભમદા 

૨૨૪૧૪૬ ૨૨૦૧૨૫ ૯૯૨૫૯૪૦૧૦૦  

૬૯ શ્રી એ.ડી.ચોધયી  
આચામમશ્રી ઔધભગક 
તારીભ  વાંસ્થા, યાજીરા 

૨૨૧૨૨૭  ૯૮૭૯૯૨૨૪૩૭ prlrajpipla@yahoo.com 

૭૦ શ્રી આય.જે.યાલ 

અવધક્ષક ઇજનેયશ્રી , કયજણ 
નશયે લતુમ, યાજીરા 

૨૨૦૨૧૭ ૨૨૦૨૧૭ ૯૯૭૮૪૦૫૫૬૧ seqckarajan@gmail.com 

૭૧ ડપે્યટુી ભેનેજયશ્રી વયકાયી 
આયુમલેદદક પાભમવી, 
યાજીરા 

૨૨૦૦૦૪  ૯૪૨૭૨૩૫૦૦૬  

૭૨ શ્રી એભ.જી.ળેખ 
વપ્રન્વીારશ્રી જીલ્રા વળક્ષણ 
અને તારીભ બલન, 
યાજીરા 

૨૨૦૨૦૩ 

૨૨૪૪૧૪ 
૨૨૦૨૦૩ 

 
૯૭૨૭૨૧૬૮૭૯ rajpipladiet.@yahoo.co.i

n 

૭૩ શ્રી આય.કે.લવાલા 
વપ્રન્વીારશ્રી વયકાયી 
ફી.એડ. કરેજ, યાજીરા 

૨૨૦૧૨૭ ૨૨૦૧૨૭ ૯૬૩૮૩૩૩૨૮૩ govtbedrajpipla@yahoo.

co.in 

૭૪ શ્રી ફી.એભ.નાઈક (ઇ.ચા) 
આચામમશ્રી, વયકાયી 
શાઇસ્કુર, યાજીરા 

૨૨૦૧૮૪ ૨૨૦૧૮૪ ૯૭૨૭૫૭૦૧૬૬  

૭૫ ઇ.ચા.શ્રી ગઢલી ભદદનીળ 
ચેયેટી કવભશ્નયશ્રી , ર્જશયે 
્સ્ટની નોંધણી કચેયી , 
નભમદા 

૨૨૧૫૨૬  ૯૪૨૬૩૮૦૫૬૪  
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૭૬ શ્રી આય.આય.બાબય, જીલ્રા 
આંકડા અવધકાયીશ્રી , જીલ્રા 
ચામત, નભમદા 

૨૨૪૪૫૬ ૨૨૦૦૮૫-
૮૬ 

૯૪૨૭૬૧૯૮૦૪ dso-ddo-

nar@gujarat.gov.in 

૭૭ ડ. નેશા ટી. યભાય  
જીલ્રા આયુમલેદદક 
અવધકાયીશ્રી જીલ્રા ાંચામત 

૨૨૦૦૮૧
-૮૫ 

 ૯૦૯૯૬૧૧૪૪૨  

૭૮ ડ.એન.વી.લેકયીમા જીલ્રા 
યકતવત અવધકાયીશ્રી 

૨૨૪૫૧૧
૨ 

 ૯૦૯૯૯૮૫૮૦૧  

૭૯ શ્રી વલષ્ણબુાઈ લવાલા 
વવવનમય કચ , જીલ્રા 
યભતગભત પ્રવળક્ષણ કેન્ર , 
યાજીરા 

૨૨૧૭૭૩ ૨૨૧૭૭૩ ૭૦૪૬૧૬૩૧૨૧ seniorcoach.narmada@g

mail.com 

૮૦ શ્રી એભ.ફી.લવાલા 
આમજન અવધકાયીશ્રી વશ 
તાલકુા વલકાવ અવધકાયીશ્રી , 
નાાંદદ 

૨૨૦૦૫૫  ૯૭૨૭૦૯૯૯૬૩  

૮૧ શ્રી જી.વી.નામકા 
તાલકુા વલકાવ અવધકાયીશ્રી , 
દેડીમાાડા 

૦૨૬૪૯-
૨૩૪૦૪૧ 

૦૨૬૪૯-
૨૩૫૦૫૬ 

૯૪૨૭૫૪૦૭૧૪ Tdo-dediyapada-

nar@gujarat.gov.in 

૮૨ શ્રી કે.કે.લવાલા 
તાલકુા વલકાવ અવધકાયીશ્રી , 
વાગફાયા 

૦૨૬૪૯ 
૨૫૫૦૨૮ 

 ૯૪૨૭૮૭૯૨૬૫ Tdo.sagbara@gmail.co

m 

૮૩ શ્રી ડી.લી.ટેર  
તાલકુા વલકાવ અવધકાયીશ્રી , 
વતરકલાડા 

૦૨૬૬૧ 
૨૬૬૩૨૯ 

૦૨૬૬૧ 

૨૬૬૩૨૯ 
૭૫૬૭૦૧૪૩૪૨ tilakwadatdo@gmail.co

m 

૮૪ શ્રી એભ.એવ.લવાલા 
તાલકુા વલકાવ અવધકાયીશ્રી , 
ગરૂડશે્વય 

૨૩૭૦૪૧  ૯૭૨૭૦૫૪૧૯૧  

૮૫ શ્રી આય.ડી.લવાલા જીલ્રા 
ભેનેજયશ્રી, અનસુભુચત ર્જવત 
વલકાવ કોયેળન , નભમદા 
(ટેર સુય ભાકેટ ાવે) , 
બરૂચ. 

૦૨૬૪૨ 
૨૬૦૭૯૩ 

 ૯૯૧૩૭૭૪૩૦૫  
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૮૬ શ્રી કે.એભ.ટેર  
ભદદનીળ ભસુ્તયળાસ્ત્રી 

૨૨૨૪૪૯  ૯૭૨૭૭૦૬૩૯૫ Geologist-

nar@gujarat.gov.in 

૮૭ શ્રી ભશળે એ.ચોધયી 
જીલ્રા યભતગભત 
અવધકાયીશ્રી, નભમદા 

૨૨૧૩૫૫  ૯૯૦૯૩૦૦૧૦૯ dsonarmada27@gmail.c

om 

૮૮ શ્રી એવ.એભ.લવાલા જીલ્રા 
યુલ્ા ભાભરતદાયશ્રી , 
નભમદા 

૨૨૪૧૯૮ ૨૨૪૧૯૭ ૯૪૨૭૩૦૬૩૮૫  
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રયત્તળષ્ટ:- ૯.૪ 

તાલકુાલાય રામજન અત્તધકાયીઓની ત્તલગત 

ક્ર્ભ રામઝન અત્તધકાયીશ્રીનુ ંનાભ/શોદો/ ભો.નફંય પાલેર તાલકુો 
૧ ઈ.ચા. શ્રી આય.એભ.ચોધયી, પ્રાાંત અવધકાયીશ્રી, યાજીરા જજ.નભમદા  

ભ.નાં. ૯૭૧૨૮૪૧૦૮૯ 
નાાંદદ 

૨ શ્રી ફી.ફી.ભદડમા નામફ કરેક્લટયશ્રી-૧ જજ.નભમદા  
ભ.નાં.૯૮૯૮૧૨૭૧૨૮ 

ગરૂડશે્વય 

૩ શ્રી એન.ય.ુ્ાણ નામફ કરેક્લટય સ્ટેમ્ ડ્ટુી, જજ.નભમદા  
ભ.નાં. ૮૯૮૦૦૩૫૦૪૦ 

વતરકલાડા 

૪ શ્રી ડી.એન.ચોધયી, પ્રાત અવધકાયીશ્રી દેદડમાાડા, જજ.નભમદા  
ભ.નાં. ૯૯૭૮૪૦૫૨૧૫ 

દેદડમાાડા 

૫ શ્રીભતી ગીતાાંજરી દેલભણી, નામફ જજલ્રા વલકાવ અવધકાયીશ્રી, જજ.ાં. 
યાજીરા, જજ.નભમદા  ભ.નાં. ૯૯૭૯૩૯૯૯૭૭ 

વાગફાયા 
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રયત્તળષ્ટ:- ૯.૫  
ભાભરતદાય અને તાલકુા ત્તલકાવ અત્તધકાયીની વંકમ  માદી:-  

ભાભરતદાયશ્રીઓ 

ક્રભ નાભ/શોદો કચેયીના 
ટેણરપોન 
નફંય 

પેકવ નફંય ભોફાઇર નફંય E-mail I.D 

૧ શ્રી આઈ.એ.ળેખ 
ભાભરતદાયશ્રી, નાાંદદ 

૨૨૦૦૦૩, 
૨૨૨૪૦૮ 

(ડા) 

૨૨૦૦૦૩ ૭૫૬૭૦૦૪૫૩૬ mam-

nandod@gujarat.gov

.in 

૨ શ્રી એભ.લી.ચોધયી 
ભાભરતદાયશ્રી, વતરકલાડા 

૦૨૬૬૧-
૨૬૬૩૩૬ 

૦૨૬૬૧-
૨૬૬૩૩૬ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૮૪ mam-

tilakwada@gujarat.g

ov.in 

૩ ઈ.ચા.શ્રી ભેહરુ લવાલા 
ભાભરતદાયશ્રી, ગરૂડશે્વય 

૨૩૭૧૦૧ ૨૩૭૧૦૧ ૯૮૨૫૯૦૯૮૪૪ mam-

garudeshwar@gujar

at.gov.in 

૪ ઈ.ચા.શ્રી આય.આય.લવાલા 
ભાભરતદાયશ્રી દેડીમાાડા 

૦૨૬૪૯-
૨૩૪૫૦૪ 

૦૨૬૪૯-
૨૩૪૫૦૪ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૨૦ mam-

dediyapada@gujarat

.gov.in 

૫ શ્રી એભ.આય.લવાલા 
ભાભરતદાયશ્રી, વાગફાયા 

૦૨૬૪૯-
૨૫૫૦૮૮ 

૦૨૬૪૯-
૨૫૫૦૮૮ 

૯૯૦૪૮૫૯૮૪૪ mam-

sagbara@gujarat.go

v.in 

૬ ઈ.ચા.શ્રી કે.એભ.યાજતુ 
ભાભરતદાયશ્રી, દડઝાસ્ટય 
ભેનેજભેન્ટ, નભમદા 

૨૨૪૦૦૧ ૨૨૪૭૧૯ ૯૫૩૭૯૦૯૩૯૩ dismgmt-

nar@gujarat.gov.in 

         

તાલકુા ત્તલકાવ અત્તધકાયીશ્રીઓ 

ક્રભ નાભ/શોદો કચેયીના ટેણરપોન 
નફંય 

પેકવ નફંય ભોફાઇર નફંય 

૧ શ્રી જી.વી.નામકા 
તા.વલ.અવધ.શ્રી દેડીમાાડા 

૦૨૬૪૯ ૨૩૪૦૪૧ ૦૨૬૪૯ ૨૩૪૦૫૬ ૯૪૨૭૫૪૦૭૧૪ 

૨ શ્રી ડી.લી.ટેર, 
તા.વલ.અવધ.શ્રી, વતરકલાડા 

૦૨૬૬૧ ૨૬૬૩૨૯ ૦૨૬૬૧ ૨૬૬૩૩૬ ૭૫૬૭૦૧૪૩૪૨ 

૩ શ્રી કે. કે. લવાલા 
તા.વલ.અવધ.શ્રી, વાગફાયા 

૦૨૬૪૯ ૨૫૫૦૨૮ ૦૨૬૪૯ ૨૫૫૦૨૮ ૯૪૨૭૮૭૯૨૬૫ 

૪ શ્રી એભ.એવ.લવાલા, 
તા.વલ.અવધ.શ્રી, ગરૂડશે્વય 

૦૨૬૪૦ ૨૩૭૦૪૧ ૦૨૬૪૦ ૨૩૭૧૦૧ ૯૭૨૭૦૫૪૧૯૧ 

૫ શ્રી એભ.ફી.લવાલા, 
તા.વલ.અવધ.શ્રી, નાાંદદ 

૦૨૬૪૦ ૨૨૦૦૫૫ ૦૨૬૪૦ ૨૨૦૦૫૫ ૯૭૨૭૦૯૯૯૬૩ 
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જીલ્રાભાાં ઉરબ્ધ પામય ઇભયજન્વી વેરની વલગત 

અ.ન.ુ નાભ શદ ઓદપવ ભફાઇર નાં. 
૧ શ્રી એચ. ી. ળાશ મખુ્મ અવધકાયી 

નગયાભરકા, જી.નભમદા 
૦૨૬૪૦ ૨૨૦૬૫૪ ૯૪૨૮૧૪૮૬૧૧ 
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રયત્તળષ્ટ:- ૯.૬ 

નભમદા જીલ્રાભા ંઆલેર ડભેો અને તેના વંકમસતૂ્રોની માદી 

અ.
ન 

મોજના 
(ડભે)નુ ં
નાભ 

ડભેનુ ં
સ્થ/તાલુ
કો/નદી 

કા.ઇ/ના.કા
.ઇ 

કચેયી પોન 
નફંય 

ભોફા
ઇર 
નફંય 

બમજ
નક 
વાટી 
ભીટય
ભા ં

ઓલય
ફ્રોની 
વાટી 
ભીટય
ભા ં

અવયાભતા ગાભો 
તાલકુો ગાભ 

૧ વયદાય 
વયલય 
મજના 

નલાગાભ 
તા. નાાંદદ 
નભમદા નદી 

 ૦૨૬૪૦ 
૩૨૦૯૪ 

૯૯૭૯
૮૫૧૨
૧ 

૧૨૧.
૯૨ 
ભીટય 

૧૨૧.
૯૨ 
ભીટય 

વતરકલાડા 
નાાંદદ 

૫ ગાભ 

૨૩ ગાભ 

૨ કયજણ 
ફાંધ 

કયજણ ફાંધ 
તા.નાાંદદ 
ગાભ:- 
જીતગઢ 

શ્રી 
આય.એભ.

ભકલાના 
(કામમાર
ક ઇજનેય) 
શ્રી 
એવ.જે.ા
ટીર 
(ના.કા.ઇ) 

૨૨૨૮૯૯ 

૨૨૧૨૪૩ 
૯૪૨૮
૨૨૩૫
૮૩ 

૯૯૭૯
૩૯૬૮
૭૯ 

૧૧૬.
૧૦ 

૧૦૧.
૨૩ 

નાાંદદ ૧)યાજી
રા 
૨)બચયલાડા 
૩)બદાભ 

૪)શજયયા  
૫)ધાનય 
૬)ધભણાચા 

૩ ચડ
લાલ 

વાગફાયા એવ.વી.
ગાભીત 
(ના.કા.ઇ) 

 ૯૪૨૬
૯૯૭૭
૩૦ 

૧૮૭.
૪૦ 

૧૮૭.
૪૦ 

વાગફાયા વીભઆભરી, 
બલયીવલાય,

ાટ,કેર, 

ાાંચીયી 
૪ કાાંકડી 

આંફા 
વાગફાયા    ૧૮૭.

૭૧ 
૧૮૭.
૭૧ 

વાગફાયા દઢલાડા, 
નાનાઢઇ, 

આંફા, 
યઝદેલ,ા
ટી, નાની 
દેલરૂણ, 

વાલેર, 
ગડમરૂ 
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રયત્તળષ્ટ:- ૯.૭ 

ડભે અંગે પલ્ડ લોત્તનિગની જાણ કયલા ભાટે જલાફદાય અત્તધકાયીઓ:- 

અ.ન ડભેનુ ંનાભ જલાફદાય અત્તધકાયીનુ ંનાભ અને 
વયનામુ ં

ટેણરપોન નફંય 

ઓરપવ ધય 

૧ નભમદા ડભે મ.ુ 
નલાગાભ, તા.નાાંદદ 
જી.નભમદા 

૧ પકર અવધકાયી અને મખુ્મ 
ઇજનેયશ્રી નભમદા મજના (ડભે અને 
ાલય શાઉવ) ત્રીજ ભા, એ બ્રક 
નભમદા બલન, ઇન્દીયા એલન્ય ુ
લડદયા-૩૯૦૦૦૧ 

૨. વફ પકર ઓદપવય અને 
કામમારક ઇજનેય યવુનટ-ઇ નભમદા 
પ્રજેક્લટ ડીઝાઇન (ડભે ાલય 
શાઉવ) ત્રીજ ભા, એ બ્રક નભમદા 
બલન, ઇન્દીયા એલન્ય ુલડદયા-
૩૯૦૦૦૧ 

૨૪૧૧૫૩૪ 

૨૪૨૯૩૪૩ 

૨૪૨૦૨૬૪ 

 

 

 

 

૨૪૨૨૫૬૪ 

૨૪૨૧૨૫૩ 

૨૪૨૨૦૧૮ 

(૦૨૬૫) 

૨૪૬૨૦૬૬ 

૯૪૨૬૫૯૬૩૬૦ 

૨૪૨૨૫૬૪ 

 

 

 

 

૦૭૯ 

૨૩૨૩૪૭૪૪ 

૯૮૨૫૧૭૧૬૮૨ 

૨૪૬૨૦૬૬ 

૨ કયજણ ડભે, મ.ુ 
જીતગઢ, તા. 
નાાંદદ, જી.નભમદા 

૧. અવધક્ષક ઇજનેયશ્રી કયજણ નશયે 
લતુમ યાજીરા 

૨. કામમારક ઇજનેયશ્રી કયજણ 
મજના વલબાગ-૪, યાજીરા 

૩. મખુ્મ ઇજનેયશ્રી દભક્ષણ વભચલારમ 
ગાાંધીનગય 

૨૨૦૨૧૭ 

૨૨૦૦૪૩ 

૨૨૦૧૩૪ 

૨૨૨૮૯૯ 

૨૩૨૫૧૬૬૩ 

૯૪૨૬૮૧૨૩૧૧ 

 

 

 

૨૩૨૫૧૬૬૪ 

૩ ચડલાલ વવિંચાઇ 
મજના મ.ુ 
ચડલાલ તા. 
વાગફાયા જી. 
નભમદા 

૧. કામમારક ઇજનેયશ્રી લેય-૨ મજના 
વલબાગ વ્યમાયા, જી.સયુત. 

૨. નામફ કામમારક ઇજનેયશ્રી ઉકાઇ 
ડાફા કાા્ં ા નશયે ફાાંધકાભ ેટા 
વલબાગ નાં-૫ ચડલાલ 
તા.વાગફાયા 

૦૨૬૬૧-
૨૨૨૦૯૦ 

 

 

૦૨૬૪૯-
૨૫૫૦૭૬ 

૨૨૨૦૯૩ 

૯૪૨૮૦૫૪૧૦૫ 

૯૮૭૯૪૨૫૦૫૦ 

૪ કાાંકડીઆંફા વવિંચાઇ 
મજના મ.ુ નાના 
કાાંકડીઆંફા તા. 
વાગફાયા જી. 
નભમદા 

ઉયકત નાંફય-૩ ભાાં દળામલેર ૧ અને 
૨ મજુફ 
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રયત્તળષ્ટ:- ૯.૮ 

નભમદા ડભે ય પયજ ફજાલતા અત્તધકાયીશ્રીની ભારશત્તત 

અ.ન અત્તધકાયીશ્રીનુ ંનાભ અને શોદો ટેણરપોન નફંય 

ઓરપવ ધય 

૧ શ્રી ી.વી.વ્યમાવ, મખુ્મ ઇજનેય, ડભે અને લડદયા ૦૨૬૫-૨૭૭૧૨૪૦ 

પેક્ષ- ૦૨૬૫-
૨૭૭૨૩૮૩ 

૯૦૯૯૦૧૪૩૮૬ 

૨ શ્રી આય.જી.કાનનુગ અવધક્ષક ઇજનેયશ્રી, 
ન.મ.મ.ુકાભ લતુમ, કેલડીમા કરની 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૪૮ 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૯૦ 
૨૩૨૦૪૪ 

૯૦૯૯૦૪૨૭૩૪ 
૩ શ્રી એ.લી.ગજ્જય, કામમારક ઇજનેયશ્રી ન.મ.ફાંધ 

વલ.નાં.-૨ કેલડીમા કરની 
૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૧૩ 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૯૪ 
૯૯૭૯૮૫૧૩૫૦ 

૪ શ્રી એ.એપ.અટદદયમા, નામફ કામમારક ઇજનેય 
ન.મ.ગેટ વફ ડીલીઝન ૪/૧- કેલડીમા કરની 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૯૬ ૨૩૨૨૮૭ 

૯૯૦૯૯૨૨૪૦૮ 
૫ શ્રી એભ.કે.કુરકણી, નામફ કામમારક ઇજનેય 

(યવુનટ-ફી) ન.મ.ફાંધ.વલ નાં-૨ કેલડીમા કરની 
૦૨૬૪૦-૨૩૨૧૩૮ ૨૩૨૧૨૦ 

૯૯૭૯૮૫૧૩૭૪ 
૬ શ્રી જી.ટી.ભીશ્રા, નામફ કામમારક ઇજનેય (યવુનટ-

વી) ન.મ.ફાંધ.વલ નાં-૨ કેલડીમા કરની 
૦૨૬૪૦-૨૩૨૨૮૩ ૨૩૨૦૯૬ 

૯૯૦૯૯૨૨૪૦૪ 
૭ શ્રી જી.એ.ળેખ. જીઓરજીસ્ટ (યવુનટ-ડી) 

ન.મ.ફાંધ.વલ નાં-૨ કેલડીમા કરની 
૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૪૧ 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૧૩૬ 
૨૩૨૨૮૪ 

૯૯૭૯૮૫૧૨૦૮ 
૮ ભદદનીળ કવભશ્નયશ્રી યવુનટ-૧ ૨૩૨૦૮૯ ૯૮૨૫૧૩૦૨૮૪ 
૯ જે.ી.કાંની કેલડીમા કરની ૨૩૨૦૬૦ ૨૩૩૨૦૭ 

૨૩૨૦૬૦ 
૯૪૨૮૬૮૭૦૪૬ 

૯૯૧૩૪૭૩૩૬૨ 
૧૦ ડભેવાઇડ કાંરરરૂભ કેલડીમા કરની ૨૩૨૦૪૭ 

૨૩૨૦૦૪ 
 

૧૧ કામમારક ઇજનેયશ્રી પ્રલાવન વલબાગ કેલડીમા 
કરની  

૨૩૨૧૨૭  

૧૨ શ્રી ધાભેર, ી.આય.ઓ. કેલડીમા કરની ૨૩૨૫૩૩ ૯૯૦૯૯૨૧૪૦૯ 
૧૩ વેનાવતશ્રી, યાજમ અનાભત રીવ દ ગ્રૃ-૧૪ 

કેલડીમા કરની 
૨૩૩૦૧૫ 

૨૩૩૦૨૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૩૩૬ 

૧૪ રીવ ઇન્સ્ેકટયશ્રી વયદાય વયલય ડભે સયુક્ષા 
કેલડીમા કરની 

૨૩૨૦૨૫ ૯૯૨૫૦૪૨૨૮૨ 
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STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF DISTANCE AND TIMELAG OF GAUGE 

STATIONS FROM U/S OF DAM SITE 

 

NAME OF GAUGE 

STATION 

DISTANC

E FROM 

U/S DAM 

SITE (IN 

KM) 

TIME LAG 

FROM U/S 

DAM SITE 

(IN HOURS) 

TIME LAG IN 

INTERMEDIA

TION GAUGE 

STATION (IN 

HOURS) 

BED 

LAVEL IN 

MT. 

DANGER 

LEVEL IN 

MT. 

JAMTARA 812 68 - 359.87 374.90 

HORSHANGABAD 498 30 38 282.68 293.89 

MORTAKKA 286 15 15 153.33 162.75 

BARWANI 120 07 08 110.00 123.28 

DMSITE (S.S.D) 1188.40 - 07 - 121.92 

GARUDESHWAR 14(D/S) ½(APPROX) ½ 10.00 31.09 

BHARUCH 97 (D/S) 07 07 - 7.31 

 

Annexture:-10 

State Level Office 

 

Annexture:-10.1  Controal Rooms (State & Govt.of India) 

 

No. Department Phone Fax 

1 Ministry of Home Affairs, New Delhi 

011 23092923, 011 

23093054, 011 

23092885, 011 23093897 

011-23092763 

011-23093750 

2 
State Emergency Operation Center (SEOC), 

Gandhinagar 

23251914, 23251900, 

23221902 
23251916 

3 PS,RD-COR & Secy (SEOC) 23251926 23251912, 23251916 

4 Irrigation Deptt. Gandhinagar 
23220954, 23248735, 

23248736 
23240553 

5 R & B Deptt. Ahmedabad 26305296, 26303490 - 

6 Health Commissioner, Gandhinagar 23253343, 23250818 23253343, 23250818 

7 Home Deptt. G´nagar (State Control) 23252957, 23252958 23252075 

8 
DGP, Police Bhavan, G´nagar (State Control) 

SCR-23254343, 23249257 
23246328, 23246330/31 23146329 

9 Police Commissioner, Ahmedabad 25633636 25630600 

10 Gujarat Martime Board, G´nagar 23238346-48 23234704 

11 GEB Vadodara 0265-2330017 2337918, 2338164 

12 IMD (Seismo), New Delhi 011-24611842 011-24611792 

13 IMD (Met), Ahmedabad 22865012 22865449 

14 GSRTC, Ahmedabad (Central Office) 25454102 25453280 
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 Annexture:-10.2  Relief Commissioners Office & SEOC  

 

No. Name of Officer Designation (O) (R) (M) 

1  Relief Commissioner & 

Ex-Officio Secretary 

(DM) 

079-23251509 23154917  

2 Shri 

G.B.Mungalapara 

Director of Relief & 

D.S. 

079-23251611, 

23251612 

 9978406087 

3 Shri B.G.Patel Deputy Collector & 

U.S 

079-232556335  9978405741 

4 Shri B.G.Patel Deputy Collector (DM) 

(SEOC)  

079-23251900  9978405741 

 

 Annexture:-10.3  Gujarat State Disaster Management Authority (079) 

 

No. Name of Officer Designation (O) (R) (M) 

1 Smt Anuradha Mall 

IAS 

CEO 23259276/502 

23259275 (F) 

23254900 9978405367 

2 Shri G.C.Bhrambhatt 

IAS 

Addi.CEO 23229302/ 

23253546 

 9152270500 

3 Shri  Director (Admin) 23259219   

4      

5      

 

 Annexture:-10.4 Army, Air Force and Coast Guard 

 

No. City Name (O) 

1 Ahmedabad  Army Exchange 22856251 

2 Ahmedabad  Lt.Col.Chetan (O)22852444 (R) 22852682 (F) 22856251 

3 Ahmedabad  Col.Vinay Bahal (O) 22852403 (R) 22852433 (F) 22861902 

4 Ahmedabad  Air Traffic Control 22869251 

5 Gandhinagar Air Force Exchange  23242600 

6 Delhi Air Force 011-23010231, 25687194-97 

7 Gandhinagar Coast Guard (O) 079-23243264, 23243283 (Operation 

Center) 23243147 (F) 079-23241717 

P.V.Gopal,Dy. Comdt (O) 079-23243241 (M) 9377858901 

8 Mumbai Coast Guard (O) 022-24372472, 24333727 (F) 022-

24333727, 24372920 
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Annexture:-10.5 Air Force Gandhinagar 

 

1 Wing Commander, Air-II For Air Commander-in-Chief, 

Sector-9, Gandhinagar 

23242600/5241 (F) 23240076 

 

Annexture:-10.6 Bhaskaracharya Institute Of Space Application & Geoinformatice (BISAG) 

 

No. Name of Officer Designation (O) (R) (M) 

1 Shri T.P.Singh Director 23213081/90 (F) 

23213091 

23254846 9909945001 

2 Smt Parul Manager 23213083 - 9909945008 

 

Annexture:-10.7 India Meteorological Department and Observatories 

 

No. Name of Officer Designation (O) (R) (M) 

1 M.S.Tomar Dir.Meterology Centre 

Ahmedabad 

22865165 (M) 

9978406424 

26852615 22865449 

2 Shri Jayant Sarkar  Meteorologist Weather 

Forecasting A´bad 

22861413 26852615 22865449 

3 Shri B.K.Rastogy D G, Institute of 

Seismological 

Research, Gandhinagar 

23252703, 

23259100 Fax 

23259192 

 9824020907 

4 B.H.Shah Asst. Meteorologist II 

IMD, Bhuj 

02832-250575 223051 250575 

5 A.C.Fojdar D.T.Rav Kevadiya Observatory 02640-232122, 

232041 

231137 232122 

6 IMD, Ahmedabad 

(MET) 

 079-22865012 22865449  

7 Shri Jayant Sarkar  Director, A´bad 079-22865165   

8 Manorama Mohanty  Met.(I/C) A´bad 079-22861413  22865449 

9 Duty Officer, CWC, 

A´bad 

 079-22865012 22867206  

 

Annexture:-10.8 Institute Of Seismological Research  

 

No. Name of Officer Designation (O) (M) 

1 Dr.B.K.Rastogi Director General 66739001, 66739015 

(Fax) 

9978407515 

2 Shri Santosh Kumar Scientist –C 66739015 9925243646 

3 Data Centre - 66739000 (F) 66739028 - 
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Annexture:-10.9 BN,NDRF,Chiloda Road, Gandhinagar 

 

1 Control Room 079-23201551 

2 Comdt.officer (O) 079-23202540 (F) 079-23202540 (R) 079-

23202539 

3 Rajesh Tiwari, PA to C.O. 9377206454 

4 Pradhan, PRO 9427304214 

 

Annexture:-10.10 

List of other District Recourse:- (Specially Rescue) 

NDRF (Gandhinagar) 

No. Designation Tel.Nos. 

1 Commandant (O) 079-23202540 

(F) 079-23202540 

(M) 09428826445 

2 Dy. Commandant (M) 9427304217 

3 Dy. Commandant (M) 9427304213 

4 Dy. Commandant (M) 9427304213 

5 Control Room (O) 079-23201551 

(F) 079-23202540 

 

Ahmedabad Maha Nagarpalika:-  

 

S.No Designation Name Tel Nos. 

1 Chief Fire Officer Shri M.S.Dastur (O) 07922148465/66 

(M) 9327038754 

 

Surat  Maha Nagarpalika:-  

 

S.No Designation Name Tel Nos. 

1 Chief Fire Officer Shri (O) 0261-2423751 

2 Divisional Fire Officer Shri V.B.Parmar (O) 0261-2414195 

(M) 9724345513 
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              Annexture:-10.11 State EOC Iridium Contact Number (District Wise) 

 

Sr.No Name IMEI Number Phone Number 

1 DoR SEOC 353032044044648 8991115020 

2 Collector Ahmedabad 353032044157861 8991115047 

3 Cfo Ahmedabad City 353032044157861 8991115047 

4 Collector Amreli 353032044156657 8991115048 

5 Collector Anand 353032044158232 8991115046 

6 Collector Banaskantha 353032044161202 8991115043 

7 Collector Bharuch 353032044160212 8991115042 

8 Collector Bhavnagar 353032044160295 8991115041 

9 Collector Dahod 353032044160618 8991115044 

10 Collector Dang 353032044160709 8991115045 

11 Collector Devbhumi Dhwarka 353032044160451 8991115037 

12 Collector Gandhinagar 353032044161319 8991115038 

13 Collector Jamnagar 353032044158612 8991115040 

14 Collector Junagadh 353032044161442 89911 15039 

15 Collector Kheda 353032044160196 8991115034 

16 Collector Kutchchh 353032044159958 8991115035 

17 Collector Mehsana 353032044158828 8991115033 

18 Collector Navsari 353032044158802 8991115031 

19 Collector Narmada 353032044161350 8991115032 

20 Collector Panchmahal 353032044157234 8991115030 

21 Collector Porbandar 353032044157465 8991115029 

22 Collector Rajkot 353032044157556 8991115026 

23 Collector Sabarkantha 353032044157457 8991115027 

24 Collector Surat 353032044145353 8991115024 

25 Cfo Surat City 353032044146609 8991115025 

26 Collector Surendranagar 353032044157564 8991115026 

27 Collector Tapi 353032044146823 8991115023 

28 Collector Vadodara 353032041433604 8991115052 

29 Cfo Vadodara City 353032044144729 8991115022 

30 Collector Valsad 353032044146617 8991115021 

31 Collector CEO-GSDMA 353032044043954 8991115019 

32 Cfo Jamnagar MC 353032044044655 8991115018 

33 Cfo Junagadh MC 353032044043889 89911 15017 

34 Cfo Rajkot MC 353032044043608 8991115016 

35 Collector Botad 353032041746302 8991115049 

36 Collector Arvalli 353032040819159 8991115050 

37 Collector Patan 353032041844156 8991115051  

38 Collector Gir Somnath 353032041424710 8991115053 

39 Collector Chhotaudepur 353032041844461 8991115054 

40 Collector Morbi 353032040543395 8991115055 
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રયત્તળષ્ટ:- ૧૧ શલે્થ ઓરપવય અને ભેડીકર ઓરપવયશ્રીઓની ત્તલગત 

બ્રોક ીએચવી ભેડીકર ઓરપવયનુ ંનાભ ભોફાઇર નફંય ઇ ભેઇર 

નાાંદદ ફયીમા ડ.ભવના ટેર (એભફીફીએવ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૧૧ boriaphc@yahoo.in 

 જેવરય ડ.વનવભા યભાય(એભફીફીએવ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૬ jesalpurphc@yahoo.co.

in 

 જેતયુ ડ. દેંલાગ લયા (આયવુ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૧૩ jetpurphc@yahoo.in 

 ખટુાાં આફા ડ. કલ્ેળ લવાલા (એભફીફીએવ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૧૦ miteshpanchal83@yah

oo.com 

 રાછયવ ડ. ઝાંખના લવાલા (એભફીફીએવ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૩ lachrasphc@yahoo.in 

 યાજુલાડીમા ડ. જમશ્રીફેન ટેર(એભફીફીએવ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૮ rajwadiyaphc@yahoo.i

n 

 વીવદયા 
(૨૪.૭) 

ડ.યવલ દેળમખુ (આયવુ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૪ sisodaraphc@yahoo.in 

 તયા ડ. જમશ્રીફેન ટેર(એભફીફીએવ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૮ taropaphc@yahoo.in 

 ઝયીમા  ડ.સફુધ ટેર (એભફીફીએવ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૧૨ zariyaphc@yahoo.in 

 તયા 
એભએચય ુ

ડ. વલજમ લવાલા (આયવુ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૭  

 ફીએચએ 
નાાંદદ  

ડ.એ.કે.એભ.સભુન ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૧ bho.nandod@gmail.co

m 

દેડીમાાડા ગાંગાયુ ઇ/ચા. ભયયુ ફી.યાલર (આયવુ) ૮૨૩૮૯૧૧૫૯૩ gangapurphc@yahoo.i

n 

 ગારીમા 
(૨૪.૭) 

ડ. ભયયુ ફી.યાલર (આયવુ) ૮૨૩૮૯૧૧૫૯૩ gopaliphc@yahoo.in 

 ખૈડીાડા ડ.શતેર નામક (એભફીફીએવ) ૯૦૯૯૯૪૩૪૫૪ khaidipadaphc@yahoo.

in 

 વેજયુ ડ.નમના લયીમા (ફીએચએભએવ) ૯૦૯૯૯૪૩૪૪૯ phcmandala@yahoo.in 

 વરીમા  ડ.ધનાંનજમ એન. લરલી 
(એભફીફીએવ) 

 phc.soliya@gmail.com 

 ભઝદા ઇ/ચા. અભીત વનકુભ (ભફાઇર 
યવુનટ) 

૯૦૯૯૯૪૩૪૬૦  

 દેડીમાાડા 
એભએચય ુ

ડ. અભીત વનકુભ (ભફાઇર યવુનટ) ૯૦૯૯૯૪૩૪૬૦  

 ફીએચએ 
દેડીમાાડા 

ડ.અવનર લવાલા ૯૦૯૯૯૪૩૪૮૧ bho.dediyapada@gmail

.com 

વાગફાયા દેલભગયા ડ.શયેળ વી.યા્ડ (એભફીફીએવ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૫ devmographc@yahoo.i

n 

 કરલાન 
(૨૪.૭) 

ઇ/ચા. ડ.ધીયેન્ર વવિંશ 
(એભફીફીએવ) 

૯૦૯૯૯૪૩૩૮૨ kolwanphc@yahoo.in 

 ાટરાભઉ ડ.ધીયેન્ર વવિંશ (એભફીફીએવ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૨ patlamauphc@yahoo.in  

mailto:boriaphc@yahoo.in
mailto:jesalpurphc@yahoo.co.in
mailto:jesalpurphc@yahoo.co.in
mailto:jetpurphc@yahoo.in
mailto:lachrasphc@yahoo.in
mailto:rajwadiyaphc@yahoo.in
mailto:rajwadiyaphc@yahoo.in
mailto:sisodaraphc@yahoo.in
mailto:taropaphc@yahoo.in
mailto:zariyaphc@yahoo.in
mailto:bho.nandod@gmail.com
mailto:bho.nandod@gmail.com
mailto:gangapurphc@yahoo.in
mailto:gangapurphc@yahoo.in
mailto:gopaliphc@yahoo.in
mailto:khaidipadaphc@yahoo.in
mailto:khaidipadaphc@yahoo.in
mailto:phcmandala@yahoo.in
mailto:bho.dediyapada@gmail.com
mailto:bho.dediyapada@gmail.com
mailto:devmographc@yahoo.in
mailto:devmographc@yahoo.in
mailto:kolwanphc@yahoo.in
mailto:patlamauphc@yahoo.in
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 વેરાંફા ડ.શયેળ વી.યા્ડ ઇ/ચા. ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૩ selambaphc@yahoo.i

n 

 વાગફાયા 
એભએચય ુ

ઇ/ચા ડ.શયેળ વી.યા્ડ 
(એભફીફીએવ) 

૯૦૯૯૯૪૩૩૮૫ devmographc@yahoo

.in 

 ફીએચઓ 
વાગફાયા 

ડ.અવનર લવાલા ઇ/ચા ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૯ bho.sagbara@gmail.c

om 

વતરકલાડા અગય ડ.ભારવતફેન યભાય (આયવુ) ૯૫૮૬૪૯૮૨૦૧ agarphc@yahoo.in  

 બજુે્ા 
(૨૪.૭) 

ડ.ટી.આય.બાનત (એભફીફીએવ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૨ bujetha@yahoo.in 

 લજેયીમા ડ.વયજફેન વાગય (આયવુ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૭૯ phcvajeria@yahoo.in 

 ફીએચઓ 
વતરકલાડા 

ડ.સફુધ ટેર (એભફીફીએવ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૭૭ Bho.tilakwada@yaho

o.in 

 

રયત્તળષ્ટ:- ૧૨ જીલ્રાભા ંઆલેર ખાનગી તથા વયકાયી શોસ્સ્ટરની ભારશતી 

અ.ન શોસ્સ્ટરનુ ંનાભ કચેયી વંકમ  નફંય ત્તનલાવ વંકમ  નફંય 

૧ વવવલર શસ્સ્ટર યાજીા (વયકાયી) ૨૨૦૦૩૦  
૨ વલજમ પ્રસ્તવૃતગશૃ યાજીરા ૨૨૦૦૩૦ ૨૨૦૨૮૭ 
૩ આંખની શસ્સ્ટર, યાજીરા ૨૨૦૧૬૨ - 
૪ ડ.અલ્કેળ લી.્ાકય ૨૨૦૫૧૪ - 
૫ ડ.ભગદયળ આનાંદ શસ્સ્ટર યાજીરા ૨૨૦૪૩૮ ૨૨૦૭૩૮ 
૬ ડ.વનભખર ભશતેા ૨૨૪૭૫૧ ૨૨૪૭૫૨ 
૭ ડ.જમેળ ટેર ૨૨૦૧૬૮ ૨૨૦૯૯૯ 
૮ ડ.વી.જે.ળાશ ૨૨૪૯૨૪ ૨૨૩૧૩૮ 
૯ ડ.ળે્ શસ્સ્ટર યાજીરા ૨૨૦૪૩૪ - 
૧૦ ડ.નૈધ યભાય (ઓથેદડક) ૨૨૦૪૪૫ ૨૨૨૦૪૫ 
૧૧ ડ.સખુદડમા (દાાંતના) ૨૨૦૫૨૯ ૨૨૦૮૪૭ 
૧૨ ઋત ુશસ્સ્ટર યાજીરા ૨૨૦૫૧૭ ૨૨૦૫૧૭ 
 

  

mailto:selambaphc@yahoo.in
mailto:selambaphc@yahoo.in
mailto:devmographc@yahoo.in
mailto:devmographc@yahoo.in
mailto:bho.sagbara@gmail.com
mailto:bho.sagbara@gmail.com
mailto:agarphc@yahoo.in
mailto:bujetha@yahoo.in
mailto:phcvajeria@yahoo.in
mailto:Bho.tilakwada@yahoo.in
mailto:Bho.tilakwada@yahoo.in
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રયત્તળષ્ટ:- ૧૩ જીલ્રાભા ંઆલેર ડભેની ભારશતી 

ક્રભાકં ડભેના નાભ તાલકુો 
૧ વયદાય વયલય ડભે ગાભ:- નલાગાભ નાાંદદ 
૨ કયજણ ડભે ગાભ:- જીતગઢ નાાંદદ 
૩ ચડલાલ ડભે ગાભ:- ચડલાલ વાગફાયા 
૪ કાકડીઆંફા ગાભ:- નાનાકાાંકડી આંફા વાગફાયા 
 

રયત્તળષ્ટ:- ૧૪ જીલ્રાભા ંઆલેરા ત્તલશ્રાભ ગશૃની ભારશતી (વયકાયી)  

અ.ન ુ કચેયીનુ ંનાભ કચેયી 
૧ કયજણ યેસ્ટ શાઉવ, યાજીરા ૨૨૦૦૫૬ 
૨ રાર ટાલય યેસ્ટ શાઉવ, યાજીરા ૨૨૦૨૫૪ 
૩ પયેસ્ટ યેસ્ટ શાઉવ, યાજીરા ૨૨૦૦૧૧ 
૪ લી.લી.આઇ.ી.વયકીટ શાઉવ, કેલડીમા કરની ૨૩૨૨૦૭ 
૫ વથકાશ્રભ કેલડીમા કરની ૨૩૨૦૭૦ 
૬ ગરૂડશે્વય યેસ્ટ શાઉવ ૨૩૨૨૦૮ 
૭ યાજ ાંલત ેરેવ યીવટમ ૨૨૦૦૭૧ 
૮ યેલાબલન કેલડીમા કરની ૨૩૨૧૧૪ 
૯ યેસ્ટ શાઉવ દેડીમાાડા ૨૩૪૬૧૦ 
૧૦ ાંચામત યેસ્ટ શાઉવ દેડીમાાડા ૨૩૪૧૬૩ 
૧૧ લન વલબાગ યેસ્ટ શાઉવ દેડીમાાડા ૨૩૪૧૮૦ 
૧૨ સ્ટેટ યેસ્ટ શાઉવ વાગફાયા ૨૫૫૧૭૯ 
૧૩ ાંચામત યેસ્ટ શાઉવ વાગફાયા ૨૫૫૦૨૭ 
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રયત્તળષ્ટ:-૧૫:નભમદા જજલ્રાનો નકળો  


